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VOORWOORD 

 

Vooreerst wens ik mijn promotoren te bedanken voor hun hulp en steun bij de 

totstandkoming van dit werk, niet als verplichte doorgang, maar oprecht en van harte. 

Aanvankelijk was professor Willem Lemmens mijn (enige) promotor en het initieel 

goedgekeurde doctoraatsonderwerp was nog algemener. Toen ik voorstelde om mijn 

onderzoek toe te spitsen op Alexis de Tocqueville stemde professor Lemmens daarmee in, 

ook al waarschuwde hij me dat we met deze auteur buiten zijn expertisedomein traden. 

Enkele jaren later diende zich de mogelijkheid aan om van dit doctoraat in de 

Wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen een dubbeldoctoraat te maken, zodat er een co-

doctoraat in de Sociale en Militaire Wetenschappen van de Koninklijke Militaire School te 

Brussel bijkwam. Mijn promotor voor dit co-doctoraat werd professor Carl Ceulemans. 

Pas in oktober 2016 werd – in alle vriendschap en ontspannenheid – overeengekomen dat 

professor Walter Van Herck de taak van UA-promotor zou overnemen van professor 

Lemmens. De laatste fase was echter de meest intensieve en professor Van Herck legde 

meteen een grote beschikbaarheid, betrokkenheid en interesse aan de dag, steeds met oog 

voor mijn eigen preferenties, prioriteiten, expertises… Daardoor reikt zijn bijdrage veel 

verder dan de korte tijdspanne van onze samenwerking kan doen vermoeden. Overigens, 

reeds vóór onze formele samenwerking had hij spontaan zijn hulp aangeboden en had hij een 

eerdere versie reeds grondig doorgenomen en becommentarieerd op een wijze die me 

aansprak. 

In ieder geval dus een oprechte en hartelijke dankbetuiging aan deze drie professoren die 

mee vorm hebben gegeven aan mijn doctoraatsproject. Hun onderlinge samenwerking verliep 

overigens ook professioneel en vriendschappelijk. Elk hebben zij hun constructieve stempel 

gedrukt op voorliggend werk. 

Na mijn licentiaatsopleiding aan de Koninklijke Militaire School is mijn interesse voor 

filosofie ontstaan tijdens een masteropleiding in Applied Ethics aan de KU Leuven, niet in het 

minst voor godsdienstfilosofie en politieke filosofie. Mijn interesse voor politiek tout court 

dateert al van veel langer en van 2001 tot 2004 mocht ik het vak Ethiek & Burgerzin doceren 

aan de Koninklijke Militaire School, wat ik met bijzonder veel plezier heb gedaan. 

Bovendien ben ik momenteel werkzaam als onderzoeker internationale politiek (Midden-

Oosten) aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie. Toen aan het Universitair Centrum 

Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA) in december 2005 een tweedaagse conferentie over Alexis 

de Tocqueville werd georganiseerd, ontdekte ik dat deze figuur veel van mijn interesses 

samenbracht, al heb ik pas later besloten om mijn proefschrift toe te spitsen op deze 

inspirerende denker. 

Bij het inwerken in de even overvloedige als interessante secundaire literatuur had ik het 

gevoel dat er nog meer over zijn werk te vertellen viel, vooral op basis van zijn 

persoonlijkheid. Zonder zweverig of pretentieus te willen klinken, had ik het gevoel dat in 

veel secundaire literatuur een bepaalde ‘laag’ ontbrak die betrekking heeft op een rusteloze 

persoonlijkheid die een loodzware verantwoordelijkheid op zijn schouders voelde om zijn 

land terug op de been te helpen en daartoe eigenzinnige ideeën had. 

In een eerste draft van dit manuscript had ik een slordige 200 bladzijden geschreven over 

Tocqueville zelf. Dat was uiteraard excessief, maar het betrof niet alleen biografische 

gegevens: de ideologische situering van zijn denken, zijn fundamentele drijfveren, de vraag 

hoe hij zo goed kon voorspellen, de redenen waarom De la démocratie en Amérique op 

verschillende manieren werd onthaald in verschillende landen… Hoewel dat inleidende 

gedeelte (begrijpelijkerwijs) dramatisch werd ingekort, heeft het toch een sleutelrol gespeeld 
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in de totstandkoming van dit werk. Daar lag voor mij immers de sleutel om Tocqueville te 

begrijpen, vaak meer dan in secundaire literatuur. Het (her)lezen van Tocquevilles eigen 

teksten is voor mij meer ‘thuiskomen’ dan ‘werken’. Doorheen mijn onderzoek ben ik dan 

ook spontaan dicht bij Tocqueville gebleven. Vaak was ik geneigd om vooral zijn eigen 

bronnen uit te pluizen, zijn meest persoonlijke gedachten te analyseren en zijn (private en 

publieke) teksten te blijven herlezen, steeds schipperend tussen zijn persoonlijke mening en 

het publiek beleid waarvoor hij stond. Hieraan hechtte ik vaak meer belang dan aan het geven 

van een breed overzicht van de secundaire literatuur of vergelijkende studies met verwante 

auteurs. 

Tocqueville dacht vaak al schrijvend, maar hij was terughoudend om te publiceren. Het 

resultaat was dat hij in zijn leven slechts één boek heeft geschreven en uitgegeven – De la 

démocratie en Amérique –, terwijl zijn Œuvres complètes, zoals uitgegeven door Gallimard, 

ongeveer 14.000 bladzijden telt (er bestaat nog een andere, gelijknamige reeks, maar die is 

veel beknopter). Dat geeft natuurlijk een bijzondere positie aan De la démocratie en 

Amérique; enerzijds is het een tekst waarop hij beter kan worden aangesproken, maar uit zijn 

correspondentie en persoonlijke notities blijkt dat dit werk niet altijd zijn diepste gedachten 

en overtuigingen weergeeft. In De la démocratie staat veeleer de boodschap die hij wilde 

meegeven aan de negentiende-eeuwse Franse burgers en dat was niet noodzakelijk dezelfde 

boodschap die hij bijvoorbeeld meegaf aan Arthur de Gobineau of Sophie de Swetchine of 

die hij vandaag aan ons had willen meegeven. 

De versie van De la démocratie die voor dit werk werd gebruikt is de zogenaamde Nolla-

versie die in 1990 verscheen bij Vrin. De Franstalige versie is minder praktisch (want A4-

formaat met erg veel tekstvolume op iedere bladzijde) dan de Engelse vertaling ervan (vier 

hardcovers), maar van de talloze versies van De la démocratie die verschenen, bevat deze de 

meeste bronverwijzingen (onder meer naar kladversies en historische teksten). Voor L’Ancien 

Régime et la Révolution – een tweede groot werk van Tocqueville dat hij niet heeft kunnen 

afwerken wegens ziekte en overlijden – en nog een aantal andere werken heb ik gebruik 

gemaakt van de Œuvres-reeks van Gallimard. De drie banden van deze reeks bevatten samen 

slechts een vierduizend bladzijden, maar de teksten die daarin voorkomen bevatten beduidend 

meer annotaties dan hun publicatie in de beide reeksen van Œuvres complètes die ik pas in 

laatste instantie heb gebruikt. Dat wil zeggen dat ik deze reeksen maar heb gebruikt voor 

zover ze bronnen verschaffen die niet in de eerder genoemde werken en reeksen voorkomen. 

De veel beknoptere (negentiende-eeuwse) reeks van Michel Lévy Frères is praktisch in 

gebruik (want beschikbaar in pdf-formaat), terwijl de reeks van Gallimard de meest volledige 

is (maar geen enkele Belgische universiteit beschikt over de volledige reeks). 

Tot slot wens ik nog op te merken dat doorheen mijn doctoraatsonderzoek het op geen 

enkel ogenblik in me is opgekomen dat ik een ander thema liever had behandeld. Het is aan 

de lezer om de kwaliteit van dit werk te beoordelen, maar in ieder geval werd het met veel 

liefde voor het onderwerp geschreven. 

 

 

 Luk Sanders   

 03 april 2017
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ALOM GEROEMD… MAAR TOCH VREEMD 

Wie de essentie van politiek wil vatten, moet Niccolò Machiavelli lezen. Wie de essentie 

van democratie wil vatten, leest best Alexis de Tocqueville. 

Als men voor het eerst een klassieker van Machiavelli of Tocqueville openslaat kan men 

verrast zijn door de toegankelijkheid en overtuigingskracht ervan. Haast alles in hun werken 

oogt helder, degelijk, consistent, logisch, to the point… Men hoeft dus geen filosoof, 

politicoloog, socioloog of historicus te zijn om te genieten van hun oeuvre. Sterker nog, 

academici riskeren het taaier te vinden dan de modale lezer. Het is maar door aandachtige 

lectuur dat de complexiteit naar boven komt. Serge Audier noemde het schijnbaar 

toegankelijke werk van Tocqueville ‘une des œuvres les plus complexes de son époque’.
1
 

Marcel Gauchet had het daarom over Tocquevilles ‘apparente et fausse simplicité’.
2
 Zo’n 

schijnbare en bedrieglijke eenvoud vinden we overigens ook terug bij Machiavelli; de 

secundaire academische literatuur van beide auteurs oogt vaak complexer dan de primaire. Zo 

schreef Claude Lefort een turf van bijna 800 ontoegankelijke bladzijden over de doorwerking 

van het oeuvre van Machiavelli
3
 en ook over Tocquevilles denken schreef hij een reeks 

essays die op het eerste gezicht veel complexer zijn dan de teksten waarover het gaat. 

Als politieke denkers hebben ze een vergelijkbare tijdloze wereldklasse, maar qua 

reputatie bestaat bij de goegemeente een heus verschil tussen beide; Machiavelli zou een 

listige vos zijn en Tocqueville een integere gentleman. Algemeen genomen, is het 

verbazingwekkend hoe een klassiek auteur als Alexis de Tocqueville zo zelden voorwerp is 

geweest van kritiek. Soms klinkt het zelfs verdacht hoe fel men de loftrompet over hem 

steekt. 

Pierre Manent schrijft: 

 

No one seriously believes, that an author, dead for more than a century, can say 

anything to us about the novelties we face, that he can explain us to ourselves. This is 

precisely what Tocqueville accomplishes, it seems to me, when he elaborates the idea 

of democracy.
4
 

 

Eisenstadt schrijft: ‘By speculating in the large about democracy, [Tocqueville] far 

transcended the confines of his time and place’.
5
 

Vooral Tocquevilles magnum opus, De la démocratie en Amérique, wordt uitbundig 

geprezen. Volgens Sheldon Wolin geniet het boek in Amerika, ‘magistral status’ en… 

 

[it] summoned not only to interpret the past and present but to augur the future. […] 

Scarcely a week passes without some quotation from Democracy in America 

appearing in the popular media or in literary reviews’.
6
 

 

Peter Augustine Lawler schrijft: ‘Part of the greatness of Democracy in America is that 

it is far more true today than when it was written’.
7
 Banfield schrijft: ‘Democracy in America 

has been called the greatest book ever written about one country by a citizen of another. It is 

                                                 
1
 (Audier, Tocqueville, notre contemporain ? 2006, 487). 

2
 (Gauchet, Tocqueville, l’Amérique et nous 1980, 44). 

3
 (Lefort, Le Travail de l'œuvre Machiavel 1972). 

4
 (Manent, Tocqueville and the Nature of Democracy 1996, xi). 

5
 (Eisenstadt 1988, 348). 

6
 (Wolin 2001, 4). 

7
 (Lawler, Tocqueville on Pantheism, Materialism, and Catholicism 2001, 225). 
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certainly the greatest book ever written by anyone about America’.
8
 In hun gezaghebbende 

Engelse vertaling van het boek openden Harvey Mansfield en Delba Winthrop hun 

voorwoord met de woorden ‘Democracy in America is at once the best book ever written on 

democracy and the best book ever written on America’.
9
 De nabeschouwing van de enige 

integrale Nederlandse vertaling ervan heette: ‘Een beter boek over democratie is er niet’. 

Daarin schreef Andreas Kinneging dat dit werk simpelweg behoort tot: ‘het beste dat is 

gezegd en gedacht’.
10

 

Dit alles kan hoogdravend klinken, maar de kwaliteit van haar democratie is voor een 

samenleving bijna even belangrijk als de kwaliteit van het skelet voor een mens. Over ons 

skelet denken we ook niet voortdurend na en welk boek over democratie ís beter dan De la 

démocratie en Amérique? 

Toch is er iets vreemd. Tocqueville heeft niet de status van Kant of Hegel, maar zo veel 

goeds en zo weinig kwade woorden over hem… dat doet vragen rijzen. Werpen ideeën niet 

meer vruchten af als er strijd om wordt gevoerd? Doet men een maître à penser wel eer aan 

door hem op die manier in een glazen kastje te plaatsen? Begint na zeventien decennia zo’n 

lofzang niet te ruiken naar wat Marcuse ‘repressieve tolerantie’ noemde: ‘U bent geniaal, 

dank u wel, tot ziens’? 

Hoe logisch is het om iemand voor te stellen als een perfecte intellectueel die op perfecte 

wijze een samenlevingsmodel beschreef (democratie) met een heel realistisch mensbeeld en 

dus niet gelooft in menselijke perfectie? Misschien was Tocqueville nog sluwer dan 

Machiavelli. Misschien kon hij het allemaal beter verpakken en ontweek hij handig alle 

delicate punten. 

Er is veel voor te zeggen dat Tocqueville zijn discours goed kon verpakken, maar dat hij 

de delicate punten ontweek is maar gedeeltelijk waar. De argeloze lezer die De la démocratie 

en Amérique openslaat zal immers meteen geneigd zijn de wenkbrauwen enigszins te fronsen. 

Er is iets dat onmiddellijk opvalt, het blijft voortduren doorheen het ganse boek en het komt 

terug in al zijn belangrijke teksten: hij zag een belangrijke plaats weggelegd voor religie in de 

democratie. Al snel wordt ook duidelijk dat hij het dan niet over la religion naturelle had, 

sterk in zwang in het toenmalige Frankrijk, maar wel degelijk over de toen gediscrediteerde 

religion révélée, zo mogelijk het christendom. Hij meende dat vrijheid moeilijk denkbaar is 

zonder (traditioneel) religieus geloof en hij vroeg zich af wat een mens moet aanvangen met 

een volk dat meester is over zichzelf, maar niet onderworpen aan God.
11

 

Dat maakt alles nog vreemder, althans voor Europese lezers. Tocqueville realiseerde zich 

maar al te goed hoe controversieel zijn meningen over de plaats van traditionele religie in een 

democratie klonken in continentaal Europa, niet in het minst in zijn eigen land. Als de 

Fransen weer eens van leer trokken tegen het geloof, ging hij daar zelden op in. Wat hem 

betrof verraadden ze dan gewoon nog niet in Amerika te zijn geweest. Hij had niet liever 

gewild dan dat ze er zelf eens zouden gaan kijken, hij zou ze opwachten bij hun terugkeer.
12

 

Hoe dieper men hierover nadenkt, hoe meer spanningen en vragen opduiken. Bijna 

iedereen die een werk van Tocqueville aandachtig heeft gelezen lijkt hem te omarmen en 

niet-Franstalige goed onderbouwde structurele kritieken over zijn werk zijn quasi 

onbestaande (met uitzondering van zijn teksten over Algerije), ook al hield hij niet op te 

                                                 
8
 Edward Banfield in (Lamberti, et al. 1991, 239). 

9
 (A. de Tocqueville, Democracy in America 2000, xvii). 

10
 (Kinneging, Nabeschouwing 2011, 1067). 

11
 ‘C’est le despotisme qui peut se passer de la foi, mais non la liberté. La religion est beaucoup plus nécessaire 

dans la république qu’ils préconisent, que dans la monarchie qu’ils attaquent, et dans les républiques 

démocratiques que dans toutes les autres. Comment la société pourrait-elle manquer de périr si, tandis que le 

lien politique se relâche, le lien moral ne se resserrait pas ? et que faire d’un peuple maître de lui-même, s’il 

n’est pas soumis à Dieu ?’ (DA1, 229) 
12

 (DA1, 228). 
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pleiten voor een sterke rol voor het traditionele religieus geloof in de democratie. Als 

Tocquevilles controversiële standpunten met betrekking tot religie niet zouden kloppen, 

waarom wordt hij dan door zo weinigen bekritiseerd en door zo velen op handen gedragen? 

En als ze wel kloppen, waarom trekken we daar dan zo weinig conclusies uit? 

MODERNITEIT EN RELIGIE 

In het Westen is een overweldigende meerderheid de mening toegedaan dat een 

samenleving democratisch behoort te zijn
13

 en bijna evenveel westerlingen menen dat het 

gevaarlijk is als religie en politiek in elkaars vaarwater komen.
14

 Voor ons, Europeanen, lijkt 

er een omgekeerde evenredigheid te bestaan tussen enerzijds beschaving, verlichting, 

moderniteit, democratie en anderzijds religie, kerk en traditioneel godsgeloof; waar het ene 

toeneemt, lijkt het andere af te nemen. In Frankrijk zag de democratie maar het daglicht eens 

de kerkelijke dominantie werd gebroken, althans na het revolutionair despotisme dat zich had 

afgezet tegen die kerkelijke dominantie. 

Nogal wat Europeanen staan afwijzend ten aanzien van de rol die religie vandaag vervult 

in Amerika, om nog te zwijgen over het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Soedan… In de 

landen van het voormalige atheïstische Oostblok, beweegt er trouwens ook een en ander met 

de maatschappelijke rol van kerken. In Rusland ziet men de traditionele kerk een toenemende 

politieke rol spelen en de vrijheid van andere kerken tracht men in te perken, maar ook zij 

worden enkel groter. In Roemenië stelt slechts 0,8% van de bevolking overtuigd atheïstisch te 

zijn.
15

 Zelfs in landen die prat gaan op hun solide seculiere traditie lijkt dat tegenwoordig 

soms maar een laagje vernis te zijn; bij de eerste democratische verkiezingen in Tunesië en 

Egypte werden religieuze partijen de grootste van het land. Maar vooral in Turkije wordt de 

traditioneel strikte lekenstaat geheel afgebouwd; alcoholbeperkingen worden ingesteld, 

toppolitici verklaren dat het onbetamelijk is voor vrouwen om in het openbaar te lachen, de 

parlementsvoorzitter opperde om de lekenstaat op te schorten en de president drukt een 

onderwijspolitiek door die zich tot doel stelt ‘geen ongelovige generatie’ groot te brengen. 

Zelfs in la France laïque werd op de rechts-katholieke blog Le Salon beige ‘le Printemps 

français’ afgekondigd, als volkswoede tegen het aangekondigde homohuwelijk. Talloze 

initiatieven zoals La Manif pour tous (een manifest tegen Le mariage pour tous), Les 

veilleurs de la famille en deelnemers aan grootschalige sit-ins verklaarden krampachtig niet-

confessioneel te zijn, maar werden in meerderheid gedragen door gelovigen. De wereld zag 

met verbazing hoe dun het vernis van de laïcité is en hoe diep de religieuze krachten nog 

verankerd zijn in de Franse samenleving.
16

 

                                                 
13

 Volgens de European Values Studies meent 90,1% van de Europeanen dat hun land democratisch bestuurd 

moet worden. (Halman, The European values study 2001, 209) 
14

 In de European Values Studies werd niet heel expliciet gepolst naar de wenselijkheid van scheiding tussen 

kerk en staat of van een lekenstaat, maar slechts 10,6% van de Europeanen meent dat het geoorloofd is als 

religieuze leiders pogen om het kiesgedrag van mensen te beïnvloeden. (Halman, The European values study 

2001, 105) 
15

 (Halman, The European values study 2001, 81). 
16

 Bij heel wat van die ‘religieuze’ opstoten wereldwijd wordt vaak de vraag gesteld of dat geen als religie 

verpakte ideologieën zijn. Maar hij die deze vraag bevestigend beantwoordt velt misschien zelf een pseudo-

religieus of ideologisch oordeel over de wijze waarop een ander zijn religie beleeft. De wijzen waarop religie 

wordt beleefd en waarop ze zich uitdrukt is doorheen de menselijke geschiedenis permanent geëvolueerd. Een 

andere constante is dat de aanhangers van de oudere belevingen en uitdrukkingsvormen het haast altijd 

moeilijk hebben met nieuwere vormen. Marcel Gauchet meende zelfs dat het christendom als zodanig geen 

authentieke religie meer is (cf. infra). Op die manier kunnen voor haast alle religies argumenten worden 

gevonden om ze uit te hollen tot niet-religies. Men zou overigens ook evengoed de vraag kunnen stellen of de 

‘ideologische’ opstoten van de twintigste eeuw geen als ideologie verpakte religies waren. In het kader van dit 
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Tot voor enkele jaren of decennia had in Europa de opkomst van de democratie alleen 

maar bevestigd dat een toename van de moderniteit gepaard zou gaan met een terugval van 

het geloof. De ene vreesde het, de andere hoopte het, maar iedereen verwachtte het. 

Aangezien Europa zichzelf als gidscontinent zag, werd het ook evident bevonden dat de rest 

van de wereld onze trend zou volgen, als was het een natuurwet. Dus die Europese 

verwachting dat het geloof zou wegkwijnen naarmate de wereld moderniseert betrokken we 

op de hele wereld. 

Maar steeds prangender wordt de vraag of er niets schort aan het Europese mainstream-

denken over moderniteit en religie of meer bepaald democratie en religie. Grotendeels zijn 

wij de uitzondering gebleven op de regel dat mensen als van nature geneigd zijn hun lot in 

transcendente handen te leggen. Misschien is Noord-Amerika wel het gidscontinent. In ieder 

geval wijzen sommige trends erop dat wij het eerder zijn die de anderen beginnen te volgen 

(cf. infra). 

Friedrich Nietzsche was een van de grondleggers van de gedachte dat het geloof in 

Europa tanend is, ook al koppelde hij dat nog niet aan de opkomende democratie (waarvan hij 

zich overigens bijna even hard afkeerde als van het geloof). Toen hij Gods dood 

aankondigde, was dat geen kreet waar men alle kanten mee uit kan. Er werd niet zozeer 

bedoeld dat God niet zou bestaan, maar eerder dat de joods-christelijke God ongeloofwaardig 

was geworden, althans in het Avondland, waardoor het joods-christelijke geloof zou 

uitdoven.
17

 In West-Europa was de Roomse kerk er aanvankelijk wel in geslaagd zich te 

manifesteren als de enige hoeder van het christelijk geloof, maar omwille van contradicties 

op theologisch, filosofisch, wetenschappelijk en politiek vlak, was zij al veel eerder krediet 

verloren, getuige daarvan de Reformatie. In Nietzsches tijd oogden de kerkstructuren 

weliswaar nog steeds solide en uit traditie gingen de mensen nog naar de kerk, maar zijns 

inziens was de finale uitholling onverbiddelijk ingezet, waardoor een implosie zou volgen, 

zowel van de kerk als van het godsgeloof. 

Reeds in het eerste aforisme van Die fröhliche Wissenschaft had Nietzsche echter ook 

wel oog voor de morele horizon die daarmee zou verdwijnen, waardoor een gebrek aan 

zingeving kon worden verwacht.
18

 Maar wat hem verheugde was dat religie aan het 

verworden was tot palliatieve zorg voor God. Nochtans, tussen de lijnen van zijn oeuvre, leek 

de domineeszoon nog vast te hangen aan het geloof. Auteurs, als Ernst Bertram
19

 en Walter 

Kaufmann
20

, onderstreepten dat precies Nietzsches euforische blijdschap over de dood van 

God en zijn hysterische afwijzing van de zachtmoedige Jezus daarop wezen. Een ander 

vermaard Nietzsche scholar, Ralph Barton Perry, maande aan om daarin niet te overdrijven,
21

 

                                                                                                                                                        
werk zal weinig aandacht besteed worden aan de precieze afbakening van het begrip ‘religie’ en zal 

grotendeels genoegen worden genomen met de alledaagse opvatting van religie, zijnde een stelsel van 

verhalen, rituelen en gedragsvoorschriften, gebaseerd op godsgeloof. Niettemin zal in het zesde hoofdstuk 

worden ingegaan op het pseudo-religieuze karakter van totalitaire ideologieën. 
17

 ‘Das größte neuere Ereignis – daß »Gott tot ist«, daß der Glaube an den christlichen Gott unglaubwürdig 

geworden ist – beginnt bereits seine ersten Schatten über Europa zu werfen’. (Nietzsche 1954, 205 [§343]) 
18

 ‘Der Mensch ist allmählich zu einem phantastischen Tiere geworden, welches eine Existenz-Bedingung mehr 

als jedes andre Tier zu erfüllen hat: der Mensch muß von Zeit zu Zeit glauben, zu wissen, warum er existiert, 

seine Gattung kann nicht gedeihen ohne ein periodisches Zutrauen zu dem Leben! Ohne Glauben an die 

Vernunft im Leben! Und immer wieder wird von Zeit zu Zeit das menschliche Geschlecht dekretieren: »es gibt 

etwas, über das absolut nicht mehr gelacht werden darf!«’ (Nietzsche 1954, 34-5 [§1]) 
19

 Bertram gaat zelfs zover om de krankzinnigheid, waaraan Nietzsche ten prooi viel, te beschouwen als een 

soort opgang in het mystieke, die hij vergelijkt met de kruisiging van Jezus. (Bertram 1929 (1918), 361) 
20

 Zo schreef Kaufmann: ‘In his keen appreciation of suffering and self-sacrifice as indispensable conditions of 

self-perfection, Nietzsche seems more “Christian” than most philosophers’. (Kaufmann 2008 (1950), 271) Zie 

ook (Kaufmann 2008 (1950), 12-3). 
21

 (Perry 1918, 158). 
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maar het zou onvoorzichtig zijn om zonder reserve te stellen dat voor Nietzsche zelf God 

effectief dood was. 

Het valt gemakkelijk te begrijpen dat hij uit zijn maatschappelijke observaties de 

conclusie trok dat de joods-christelijke God ongeloofwaardig was geworden. Maar daarmee 

was God nog niet irrelevant; niet voor Nietzsche (hij schreef er voortdurend over), niet voor 

de samenleving waarin hij leefde (de kerk leek toen nog alomtegenwoordig) en zelfs niet 

voor de samenleving waarin wij vandaag leven (al was het maar via de politieke islam of via 

the new atheists die het er nog voortdurend over hebben). 

Binnen zijn eigen opvatting had Nietzsche misschien wel een punt dat in zijn tijd Gods 

doodstrijd was ingezet, maar vandaag, meer dan honderd jaar later, is God nog steeds niet 

dood. De aanvang van Gods doodstrijd is één zaak, maar het uitblazen van zijn laatste 

ademtocht blijkt nog iets anders te zijn. Misschien is het goddelijke tijdsperspectief heel 

anders dan het menselijke of misschien was er toch geen sprake van een doodstrijd, maar was 

God toen enkel ernstig ziek en kreeg Hij intussen een soort tweede adem. In dat laatste geval 

moet wel benadrukt worden dat het slechts ‘een soort’ tweede adem is, want op het Europese 

continent kunnen we ons bijvoorbeeld moeilijk van de indruk ontdoen dat relatief weinig 

intellectuelen nog echt bidden in de hoop iets heel concreet te ontvangen en die rotsvast 

overtuigd zijn om na dit leven geconfronteerd te worden met een persoonlijke God. 

Maar ook in de twintigste en eenentwintigste eeuw worden nog grote verklaringen 

afgelegd met betrekking tot God. In 1977 gaf de Amerikaan Daniel Bell in The London 

School of Economics een lezing over The Return of the Sacred
22

 en in 1991 legde de 

Fransman Gilles Kepel in zijn boek La revanche de Dieu
23

 nog omstandiger uit, dat het tijd 

werd om vragen te stellen bij de gedachte dat Europa het gidscontinent zou zijn inzake het 

(on)geloof in God.
24

 Over deze twee teksten schreef Paul Cliteur: ‘Nu is het ‘heilige’ 

weliswaar teruggekomen, maar niet noodzakelijkerwijs ‘God’. Althans niet in de westerse 

wereld’.
25

 Maar waarom niet God? Cliteur legt niet uit waarom hij het oneens is met Kepel, 

maar bedoelde hij dat Amerika niet bij ‘de westerse wereld’ hoort? Klopt het zelfs voor 

Europa? 

Vandaag zien we figuren opduiken die er hun levenswerk van lijken te maken om God 

die laatste doodsteek toe te dienen. De vier bekendste adepten zijn Richard Dawkins, Daniel 

Denett, Christopher Hitchens en Sam Harris, ook wel the Four Horsemen
26

 of the new 

atheists genoemd.
27

 Als moderne kruisvaarders verspreiden zij hun atheïstische heilsleer. Ze 

bestrijden elke vorm van pseudowetenschap, maar zijn niet gespeend van ‘pseudo-filosofie’. 

Ze noemen zich ‘moderne sceptici’, maar onderscheiden zich vooral van de eigenlijke 

sceptici doordat ze niet bepaald sceptisch zijn.
28

 

                                                 
22

 Deze lezing werd veelvuldig gepubliceerd als artikel of boekhoofdstuk, maar de grondgedachte ging terug op 

Bells Hobhouse Lecture over dat onderwerp in The London School of Economics in 1977. Zie onder meer 

(Bell 1977). 
23

 (Kepel 2003). 
24

 Intussen is er over dit onderwerp al een heuse literatuur ontstaan. Zie onder meer (Roberto 2008), (Cox 2009), 

(Wade 2009), (Tuan 2009)… 
25

 (Cliteur 2007, 61). 
26

 Deze uitdrukking verwijst naar een filmopname van een bijeenkomst in het appartement van Christopher 

Hitchens, waarin de vier genoemde heren spraken over de reacties die zij kregen op hun antireligieuze 

publicaties. De uitdrukking zelf is gebaseerd op de vier ruiters van de Apocalyps in het laatste boekdeel van de 

Bijbel. Zelf zagen zij zich als de vier ruiters van de ‘anti-Apocalyps’. 
27

 (Amarasingam 2010). 
28

 Hoewel falsifieerbaarheid als criterium voor wetenschappelijkheid zich al lang en diep heeft genesteld in de 

academische wereld, presenteren zij zich aan een breed publiek als ‘de’ aanhangers van dit principe. Maar bij 

het lezen van hun teksten stelt men zich soms de vraag waarover zij überhaupt nog twijfelen. Van wat in ons 

land nog overblijft van ‘de christelijke zuil’ kan men zich afvragen waar men nog zo overtuigd is van het 

dogma ‘God leeft’ als zij overtuigd zijn van het dogma ‘God is dood’. De uitdrukking ‘recent 
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Ook in Vlaanderen doen sommigen hun best op dat vlak. Zo gaf Johan Braeckman in dat 

verband al talloze boeken en artikels uit, evenals een DVD-box
29

, een website
30

… Naar 

analogie met Amerikaanse predikanten ging hij zelfs al op een rockconcert de Blijde 

Boodschap verkondigen dat God dood is.
31

 

Die missionaire houding kan absurd lijken in het door en door geseculariseerde Europa, 

maar Tocqueville beschouwde de mens als een soort homo religiosus en uit sociologisch 

onderzoek blijkt dat het religieuze ook in Europa nog een niet te onderschatten rol speelt. 

Volgens de European Values Studies geloven 77,4% der Europeanen in God, althans voor 

zover men hen enkel de keuze laat om de vraag of ze in God geloven te beantwoorden met 

‘ja’ of ‘nee’.
32

 Als men die vraag op een meer open manier stelt, gelooft toch nog 40,7% in 

een persoonlijke God, 33,2% in een ‘spirit or life force’ en 15,1% zegt het niet te weten.
33

 

Opvallend is ook dat onder de ongelovigen, relatief weinigen geneigd zijn om zichzelf het 

label ‘atheïst’ op te kleven. Daar waar 10,9% beweert in ‘no God or life force’ te geloven, 

noemt minder dan de helft daarvan (5,1%) zichzelf ‘a convinced atheist’.
34

 Ook stelde de 

helft der Europeanen (49,4%) minstens eenmaal per maand te bidden buiten een religieuze 

dienst. Ziedaar de cijfers aangaande het geloof van de Europeaan bij het ochtendgloren van 

de eenentwintigste eeuw. 

Nietzsche zou er wellicht van geschrokken zijn, maar Tocqueville wist niet goed wat 

mocht verwacht worden van religie in de nieuwe, democratische tijd. Zijns inziens was het 

religieuze inherent aan de mens, maar tevens meende hij dat democratie het godsgeloof onder 

druk zou zetten. Bovendien liet hij uitschijnen dat de psychè van een aristocraat in essentie 

anders is dan die van een democraat en leefde hij tussen aristocratie en democratie (cf. infra). 

Als Aristoteles de mens een zoön politikon noemde, was dat een universele uitspraak die 

we voor de moderne mens misschien specifieker kunnen maken: hij is een ‘democratisch 

dier’. Maar als we de mens ook een religieus dier zouden noemen, is het niet meteen 

duidelijk hoe we dát specifieker kunnen maken voor de moderne mens. Misschien ‘geen niet-

religieus dier’? Misschien weten we vandaag nog steeds niet wat de ‘ultieme’ kijk is van de 

democratische mens op religie (als er ooit al een ultieme kijk zal bestaan). In ieder geval 

omschrijven sociologen de hedendaagse religieuze en spirituele beleving van de Europeaan 

vaak met termen als ‘religieuze bricolage’, ‘zingeving à la carte’ en ‘iets-isme’.
35

 

Religie kan men niet los zien van mensen, maar ten diepste is het ook niet zo eenvoudig 

om mensen los te zien van religie. Bij dieren kunnen we wel bepaalde vormen van politiek of 

maatschappijvorming ontwaren (althans van groepsstructuur en hiërarchie), ook vormen van 

ethiek, esthetiek, humor en enig psychologisch inzicht, maar niet van religie en vooralsnog is 

het moeilijk om een menselijke samenleving voor te stellen, waarin echt geen enkele plaats is 

                                                                                                                                                        
wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond’ volstaat om allerhande beweringen te doen, waar de 

goegemeente eerder sceptisch tegenover staat. Zo zou de mens geen vrije wil hebben en geen ziel. En daar 

waar in de Scholastiek ‘waarheid’ quasi gelijkgesteld werd aan ‘christelijke waarheid’, lijken zij geneigd om 

‘waarheid’ gelijk te stellen aan ‘wetenschappelijke waarheid’, met dat verschil dat zij minder moeite doen dan 

de Scholastici om hun stelling te staven. Nederlandstalige nieuwe atheïsten noemen zichzelf vaak ‘skeptici’ 

(met ‘k’). Zodoende pikken ze een graantje mee van het prestige van de (echte) sceptici en hebben ze tegelijk 

een antwoord als iemand hen erop wijst dat ze geen echte sceptici zijn. Hun geloof in wetenschap als zodanig 

is op zich wel degelijk een geloof, in ieder geval geen wetenschap. 
29

 (J. Braeckman, Kritisch denken 2011). 
30

 Strikt genomen is het thema van de meesten van deze media ‘kritisch denken’. Nieuwe atheïsten dragen vaak 

hun wereldbeeld uit onder deze benaming die er grotendeels op neerkomt dat ze kritisch zijn ten aanzien van 

iedereen die hun immanent, atheïstisch en sciëntistisch wereldbeeld niet onderschrijft. 
31

 Op het festival ‘Vestrock’ te Hulst gaf Johan Braeckman in 2010 een lezing over ‘kritisch denken’. 
32

 (Halman, The European values study 2001, 86). 
33

 (Halman, The European values study 2001, 94). 
34

 (Halman, The European values study 2001, 81). 
35

 (Schlegel 1995), (Dobbelaere en Voyé 2001). 
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weggelegd voor een of andere cultus. Anderzijds kan niet ontkend worden dat toen mensen 

duizenden jaren geleden nog dichter bij de dieren stonden dan moderne mensen, zij 

religieuzer waren dan wij vandaag. 

De vermaarde sociobioloog Edward O. Wilson zag religie als iets dat behoort tot het 

menselijke instinct. Hij zei daarover: 

 

To call religion instinctive is not to suppose any particular part of its mythos is untrue, 

only that its sources run deeper than ordinary habit and are in fact hereditary, urged 

into birth through biases in mental development encoded in the genes.
36

 

 

Het is hoe dan ook onthutsend vast te stellen, enerzijds hoe het religieuze dermate op het 

voorplan heeft gestaan doorheen de menselijke geschiedenis en anderzijds hoe weinig 

ontologisch coherente uitspraken we vandaag kunnen doen over het wezen van religie. 

Bestaat God? Waarom hangen we er vandaag zo halfslachtig aan vast? Wat maakt dat religie 

al zo velen heeft aangezet tot een zó verregaand engagement (ten kwade en ten goede)? 

Waarom heeft de toenemende beschaving, verlichting, modernisering en democratisering op 

het Europese continent veel meer geleid tot een afname van het religieus geloof dan in 

Amerika? 

Daniel Bell stelde: 

 

At the end of the eighteenth and to the middle of the nineteenth century, almost every 

Enlightened thinker expected religion to disappear in the twentieth century. The belief 

was based on the power of Reason.
37

 

 

Aangezien het wereldbeeld van the new atheists nauw aanleunt bij zowel het positivisme 

als het sciëntisme, steunen zij nog altijd grotendeels op de Rede. Niet dat zij anti-empirisch 

zouden zijn, integendeel, maar zij reduceren de mens wel nog grotendeels tot een 

biochemisch mechanisme, waarvan de werking rationeel inzichtelijk is en waarin alles 

gestuurd wordt vanuit het organisme zelf. Zij stellen dat ‘recent wetenschappelijk onderzoek’ 

heeft aangetoond dat het bijzonder onwaarschijnlijk is dat de mens beschikt over ‘een geest in 

het lichaam’
38

, ‘steeds meer onderzoeken’ zouden ook aantonen dat de mens niet beschikt 

over een ‘vrije wil’
39

 en tevens zouden ‘[h]edendaagse wetenschappelijke bevindingen’ het 

inzicht ‘ondersteunen’ dat de mens over niets beschikt wat kan doorgaan voor ‘een ziel’.
40

 

De Verlichting ligt echter al minstens twee eeuwen achter ons en sinds Hume, 

Schopenhauer, Nietzsche en Freud weten we dat er ook sterke argumenten zijn om te stellen 

dat onze rede vaak slechts fungeert als de betuttelende nanny van onze hartstochten. New 

atheists mikken altijd op redelijke argumenten, maar het religieuze gevoel in de mens moeten 

we wellicht zoeken in de sfeer van het instinct of de hartstochten. Volgens de new atheists 

zijn zowel de rede, het instinct als de hartstochten allemaal een kwestie van inzichtelijke 

neurobiologie en aldus hebben zij weinig oog voor dat onderscheid, waardoor zij blijven 

zweren bij een discours dat religie ‘als cognitief gegeven’ tracht te ontkrachten. Maar dat is 

slechts een ondergeschikt deelaspect van religie.
41

 Door dat rationele discours doet onze rede 
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 (Wilson 1999, 281). 
37

 (Bell 1977, 420). 
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 (Braeckman en Boudry 2011, 35). 
39

 (Braeckman en Boudry 2011, 35). 
40

 (Braeckman en Boudry 2011, 221). 
41

 In de vroege Scholastiek was quasi heel Europa christelijk. Daarom schreef Anselmus van Canterbury zijn 

beroemde godsbewijs slechts als een soort intellectuele lofprijzing aan God en niet als antwoord op een 

maatschappelijke vraag of behoefte. Thomas van Aquino weerlegde dat bewijs, maar gaf er vijf andere in de 

plaats. Later werd René Descartes’ eerste zekerheid (cogito ergo sum) meteen gevolgd door een tweede, 
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steeds meer moeite om onze religieuze passies te onderdrukken… maar het bloed kruipt waar 

het niet gaan kan. Religiositeit situeert zich in die minder tastbare aspecten van onze 

persoonlijkheid. Maar gezien de positivistische ingesteldheid van de new atheists, ontkennen 

zij het bestaan van die aspecten, waardoor ons religieuze ‘hart’ zijn weg blijft zoeken, terwijl 

ons atheïstische verstand dat steeds harder tracht te onderdrukken, met alle schizofrenie van 

dien. Of om het in meer Bijbelse termen te formuleren: God blijft kloppen aan de deur van 

ons hart, maar meestal verhindert ons verstand dat we opendoen.
42

 

Samengevat kan gesteld worden dat Tocquevilles overtuiging dat het religieuze inherent 

is aan de mens tot op heden niet wereldvreemd is, als zou het een deelaspect zijn van het 

menselijke instinct (ook al betrekken we het begrip ‘instinct’ doorgaans eerder op dieren, 

wezens die – voor zover bekend – niets religieus in zich hebben). Bij de opkomst van de 

moderniteit leek de menselijke rede na vele eeuwen van intense religiositeit plots te twijfelen 

aan het bestaan van God, maar hedendaagse godsdienstsociologen leggen ons data voor, 

waaruit blijkt dat God nog steeds een rol speelt in de geest van de moderne mens, ook al zijn 

er krachten die alles in het werk stellen om het godsgeloof te verdrijven uit de moderne 

wereld. 

Kortom, de moderne mens is niet in het reine met God en religie. Tocqueville voelde 

zich op de brug tussen de oude en de nieuwe wereld, maar hij was voldoende modern om 

evenmin in het reine te zijn met God en religie. Onder meer daarom blijven zijn gedachten 

over religie binnen de democratie tot op heden uitermate actueel én inspirerend. 

TOCQUEVILLE EN RELIGIE 

Tocquevilles benadering van religie 

Toen het traditionele godsgeloof in de negentiende eeuw volop terrein verloor in de 

Franse samenleving en het voor veel intelligentsia stilaan een uitgemaakte zaak werd dat het 

op termijn zou doodbloeden, schreef Tocqueville onverstoord over de belangrijke rol die zou 

zijn weggelegd voor religie in een democratie. Maar, zoals gezegd, werd Tocqueville 

daarmee niet onthaald op boegeroep. In zijn De la démocratie en Amérique vonden de 

progressieve en liberale krachten grondslagen voor een efficiënt werkend staatsapparaat, 

terwijl de conservatieve en religieuze krachten er konden lezen dat God zelf de democratie op 

gang had gebracht. 

De vraag is dan of Tocqueville slechts een handig diplomaat was die compromissen vond 

waarin iedereen zich kon vinden of hij veeleer een autonoom denker was die zijn diepste 

overtuigingen had neergeschreven, ongeacht de mening van anderen? Was de plaats van 

                                                                                                                                                        
namelijk dat God bestaat, die eerder leek op een halfslachtige versie van het achterhaalde bewijs van 

Anselmus. Vervolgens stelde Blaise Pascal dat het in ons rationeel eigenbelang was om te geloven en Kant 

toonde ten slotte behoorlijk overtuigend aan dat noch het bestaan, noch het niet bestaan van God überhaupt 

bewijsbaar is… Precies door de moeizame historiek van al die godsbewijzen – waaraan oorspronkelijk dus 

geen behoefte was – kwam men tot het inzicht dat het bestaan van God toch niet vanzelfsprekend was, met een 

afname van het geloof als gevolg. Hetzelfde zagen we overigens in de twintigste eeuw, waarbij de theorie van 

Intelligent Design de geloofwaardigheid van God waarschijnlijk vooral schade heeft toegebracht, terwijl het 

doel precies andersom was. Er kan daarom bezwaarlijk gesteld worden dat de drijvende kracht achter het 

geloof van zuiver cognitieve aard is. Dat schreef de apostel Paulus overigens al min of meer in het Nieuwe 

Testament: ‘De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een 

gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, 

zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, want het dwaze van God is wijzer dan mensen, 

en het zwakke van God is sterker dan mensen’. (I Kor. 1:22-5)  
42

 Vergelijk Openbaring 3:20: ‘Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal 

ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij’. 
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religie in zijn (politieke) denken ingegeven vanuit een authentiek godsgeloof of meende hij 

veeleer dat het goed was als mensen zouden geloven in God, ongeacht of Hij nu bestaat of 

niet? 

Tocqueville ging de geschiedenis in als een politiek denker. Elke poging om zijn 

intellectueel statuut verder te preciseren is problematisch. De grootste betrachting in 

Tocquevilles leven was om het gedesoriënteerde, postrevolutionaire Frankrijk om te buigen 

tot een harmonieuze samenleving, d.i. (in dalende volgorde van belang) een moreel 

hoogstaand samenleven van burgers, met een efficiënt staatsapparaat en een welvarende 

economie. Zowel in zijn publicaties
43

 als in zijn correspondentie
44

 maakte hij daar soms 

voorzichtig allusie op, maar zelf heeft hij dat nooit zo categoriek gesteld. Op die manier zou 

hij trouwens sommige van zijn tactische manoeuvres al te doorzichtig maken, maar doorheen 

zijn oeuvre blijkt gewoon dat zowat alles wat hij publiceerde en zowat al zijn politieke acties 

verband houden met die ene betrachting. Wanneer men bij het lezen van zijn werk stoot op 

moeilijk te begrijpen passages, is het een gouden vuistregel om dat ene motief steeds voor 

ogen te houden. Tocqueville schreef dus niet l’art pour l’art, evenmin schreef hij altijd zijn 

eigen diepste overtuigingen neer. Hij schreef met een doel, namelijk de negentiende-eeuwse 

Fransen denkbeelden en attitudes bijbrengen die goed waren voor hun samenleving. 

Daartoe verrichtte hij heel wat onderzoek, maar zijn methode valt moeilijk te 

omschrijven. Heel minutieus ploos hij allerlei feitenmateriaal uit, maar zijn interpretaties en 

analyses gingen verder dan gebruikelijk is in de hedendaagse empirische methodologie. Zijn 

onderzoek was deels kwantitatief en deels kwalitatief, deels inductief en deels deductief, 

deels wetenschappelijk, deels filosofisch en deels intuïtief. 

Wat die methode betreft, wordt vaak verwezen naar een passage uit de inleiding van De 

la démocratie en Amérique waarin hij stelde dat politici de democratie behoren te 

onderrichten. Zij moesten nieuw leven brengen in haar geloofsopvattingen, haar zeden 

zuiveren, onervarenheid vervangen door kennis van zaken, blinde instincten door inzicht in 

haar echte belangen en haar bestuur aanpassen aan plaats en tijd, kortom: ‘Il faut une science 

politique nouvelle à un monde tout nouveau’.
45

 

De uitdrukking ‘une science politique nouvelle’ lijkt Vico’s scienza nuova te 

evoqueren
46

, misschien ook ‘la doctrine scientifique de la politique’ uit August Comte’s 

Système de politique positive. Wellicht hadden zowel Vico, Comte als Tocqueville het 

aanvoelen dat de historische mutatie van hun tijd zo omvattend was, dat de nieuwe realiteit 

ook nieuwe onderzoeksmethoden vereiste. Tocqueville heeft echter nooit beweerd die 

methode zelf te hebben gevonden. Hij was zwijgzaam over zijn werkwijze. Nog steeds in De 

la démocratie schreef hij niettemin: ‘Je m’efforce de pénétrer dans ce point de vue de Dieu, 

et c’est de là que je cherche à considérer et à juger les choses humaines’.
47

 

Tocqueville had het hier dus over de (althans over ‘een’) methode waarvan hij zich 

bediende, namelijk die van de zogenaamde God’s eye view. Als methode betekent dat in een 

religieuze context niet hetzelfde als in een wetenschappelijke, maar het zou kunnen dat 

Tocqueville die dubbelzinnigheid opzettelijk heeft ingebouwd. De wijze waarop hij religie 

benaderde in zijn werken is opmerkelijk. Agnès Antoine stelde: ‘Tocqueville traite 

                                                 
43

 Bijvoorbeeld: ‘Ce n'est donc pas seulement pour satisfaire une curiosité, d'ailleurs légitime, que j'ai examiné 

l'Amérique ; j'ai voulu y trouver des enseignements dont nous puissions profiter. […] J'avoue que dans 

l'Amérique j'ai vu plus que l'Amérique ; j'y ai cherché une image de la démocratie elle-même, de ses 

penchants, de son caractère, de ses préjugés, de ses passions ; j'ai voulu la connaître, ne fût-ce que pour 

savoir du moins ce que nous devions espérer ou craindre d'elle’. (DA1, 14) 
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 Bijvoorbeeld: ‘Quoique j’aie très rarement parlé de la France dans ce livre [mon ouvrage sur l’Amérique], je 

n’en ai pas écrit une page sans penser à elle et sans l’avoir pour ainsi dire devant les yeux’. (OC5, 376-7) 
45

 (DA1, 9). 
46

 (Boudon 2005). 
47

 (DA2, 280). 
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religieusement du politique et politiquement de la religion’.
48

 En volgens Camille 

Froidevaux-Metterie: ‘La religion est le thème en creux de sa réflexion consacrée au 

politique’.
49

 Over de nauwkeurigheid van deze beide stellingen valt te twisten, maar het klopt 

wel dat religie en politiek nauw verweven waren in zijn denken, terwijl Tocqueville de eerste 

was op het Europese vasteland om het principe van scheiding tussen kerk en staat omstandig 

te beschrijven én vurig te verdedigen. 

Voor alle duidelijkheid: de daarnet gestelde twee vragen over Tocquevilles methode 

kunnen alvast gedeeltelijk worden beantwoord. De vraag of Tocqueville slechts een handig 

diplomaat was die compromissen vond waarin iedereen zich kon vinden, dan wel een 

autonoom denker die zijn diepste overtuigingen had neergeschreven, ongeacht de mening van 

anderen, kan als volgt worden beantwoord: hij was zowel een handig diplomaat als een 

autonoom denker, maar als autonoom denker heeft hij in de verwoording van zijn gedachten 

wel degelijk rekening gehouden met zijn publiek. 

Ook voor de tweede vraag kan alvast een eerste inleidend antwoord worden gegeven: 

was de plaats van religie in zijn (politieke) denken ingegeven vanuit een authentiek 

godsgeloof of meende hij veeleer dat het goed was als mensen zouden geloven in God, 

ongeacht of Hij nu bestaat of niet? Die plaats had zeker te maken met het authentieke 

godsgeloof van zijn kindertijd. Op zijn zestiende is hij echter in een geloofscrisis beland die 

hij nooit helemaal te boven is gekomen. Hij meende zeker dat het goed was als mensen in 

God zouden geloven, maar zijn worstelingen met het geloof waren te oprecht om zijn 

instrumentele gebruik van religie opportunistisch (of perfide) te noemen. 

Moeilijkheden in het onderzoek 

1. Tocquevilles ideeën werden niet geschraagd door een duidelijke theologische 

visie 

Tocqueville heeft (als volwassen persoon) nooit zijn algemene kijk op het christendom 

weergegeven, los van het politieke. Uit zijn oeuvre blijkt überhaupt geen theologische 

expertise en zijn persoonlijke geloofsovertuigingen waren onzekerder dan hij liet uitschijnen 

in zijn publicaties. Kortom, Tocquevilles ideeën met betrekking tot religie werden niet 

geschraagd door een duidelijke theologische visie en hij schreef niet vanuit een religieuze 

motivatie (ook al wekt de inleiding van De la démocratie en Amérique wel die indruk en dat 

is uitgerekend de eerste passage die de meeste Tocqueville-lezers onder ogen krijgen). Zijn 

uitlatingen over religie waren veeleer gekoppeld aan een complexe politieke totaalvisie. Zo 

koesterde hij de sterke overtuiging dat er een constructieve rol was weggelegd voor religie in 

de samenleving, maar in wezen gingen zijn publicaties over politiek en de genoemde grote 

doelstelling van zijn werk was an sich niet religieus van aard. 

Aangezien de rol die Tocqueville zag weggelegd voor religie in de samenleving functie 

was van zijn politiek denken, worden zijn ideeën met betrekking tot religie dan ook 

versnipperd weergegeven doorheen de ontwikkeling van dat politieke denken, wat de 

consistentie van zijn ideeën over religie niet ten goede komt. Wat God betreft moet wel 

erkend worden dat hij Hem nergens heeft gebruikt als stoplap om de gaten in zijn theorieën te 

dichten (wars van de indruk die wordt gewekt in de inleiding van De la démocratie), maar in 

Tocquevilles publicaties was religie niettemin een dienstmaagd van de politiek en niet 

andersom. 

Een bijkomende moeilijkheid is dat in de private teksten van Tocqueville (zijn 

correspondentie en persoonlijke notities) soms heel andere opvattingen over religie 
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 (Antoine, Politique et religion chez Tocqueville 1997, 37). 
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 (Froidevaux-Metterie, Le puritain n’est pas républicain. Pour une autre histoire de l’Amérique 2001, 127). 
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verschijnen dan in zijn publieke teksten (zijn publicaties en zijn officieel werk als politicus). 

Als men zich bovendien realiseert dat Tocquevilles Œuvres complètes van Gallimard 

ongeveer 14.000 bladzijden omvat, dan wordt het aannemelijk dat de ‘architectuur’ van een 

werk over de plaats van religie in Tocquevilles politieke denken niet a priori voor de hand 

ligt. De ‘architectuur’ waarvoor geopteerd werd in dit werk, zal worden weergegeven en 

toegelicht in de paragraaf over de onderzoeksvragen. 

2. Tocqueville zette in zijn publicaties soms stellingen neer waarin hij zelf niet 

geloofde 

Tocqueville had geen drang om iets van zich af te schrijven en voelde niet de behoefte 

om zijn gedachten op papier te zetten om die voorts over te laten aan het oordeel van zijn 

lezers. Hij heeft ook nooit persoonlijke faam nagestreefd. Als schrijver wilde hij wel dat zijn 

werk werd gelezen en als politicus hoopte hij wel verkozen te worden, maar niet tot eer van 

zijn eigen persoon, wel om bij te dragen tot een harmonisch Frankrijk. Zoals gezegd wilde hij 

in dat verband zijn lezers overtuigen van bepaalde denkbeelden en hen attitudes bijbrengen 

die zouden bijdragen tot het bereiken van dat doel. 

In het jaar 2000 verscheen een artikel, genaamd The Subtle Significance of Sincere 

Belief. Tocqueville’s Account of Religious Belief and Democratic Stability van James Sloat.
50

 

Het gaat over het belang dat Tocqueville hechtte aan de oprechtheid van het religieus geloof. 

Sloat formuleert diverse argumenten die plausibel maken dat de heilzame rol die Tocqueville 

voor religie zag weggelegd in een samenleving volgens Tocqueville maar efficiënt is in de 

mate dat er een onderstroom is van burgers die oprecht geloven. Sloat liet daarbij na te 

vermelden dat uit Alexis’ correspondentie blijkt dat hij in zijn De la démocratie zelf 

hoegenaamd niet oprecht was over zijn geloof. 

Als Sloat dat had geweten had hij het ongetwijfeld vermeld, maar op zich hoeft dit niet 

problematisch te zijn. Men zou kunnen opperen dat Tocquevilles twijfelachtige geloof geen 

afbreuk doet aan de waarde van zijn ideeën. Dat laatste klopt echter niet altijd. Zo had 

Tocqueville al op tweeëntwintigjarige leeftijd een rationeel inzichtelijke verklaring bedacht 

voor een welbepaalde trend naar menselijke gelijkheid die hij had waargenomen in heel 

diverse bevolkingsgroepen. Maar bij het schrijven van De la démocratie wilde hij de Franse 

katholieken overtuigen van het belang van democratie en bijgevolg stelde hij dat la 

Providence die trend op gang had getrokken, een trend die uiteindelijk zou uitmonden in 

democratie. Uit het Nieuwe Testament blijkt echter niet dat Jezus überhaupt behoefte had aan 

liberale democratie. Als beloofde Verlosser scheen hij het zelfs een misverstand te vinden dat 

zijn land- en geloofsgenoten van hem verwachtten dat hij hen zou verlossen van de militaire 

bezetting waaronder zij kreunden. Bijgevolg heeft het dan weinig zin om met de fijnste 

theologie of metafysica Tocquevilles providentialisme te analyseren. 

Doorheen De la démocratie heeft Tocqueville zijn uiterste best gedaan om een heel 

nauwkeurig beeld te schetsen van het fenomeen ‘democratie’ en hoe haar valkuilen kunnen 

worden ontweken. Zijns inziens kon ‘het’ christendom helpen bij dat laatste, maar hij legde 

niet dezelfde zorgvuldigheid aan de dag om een heel nauwkeurig beeld van het christendom 

te schetsen. Omdat hij geen theologische visie had, los van het politieke, werd zijn 

voorstelling van het christendom gekneed in functie van de rol die het kan spelen in de 

democratie. Hij beschreef het christendom vanuit een democratisch standpunt, maar als hij de 

democratie vanuit een christelijk standpunt zou hebben beschreven, dan zouden zijn 

uitlatingen over zowel religie als politiek er wellicht anders hebben uitgezien. 
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Uit hoofdstuk 5 van dit werk zal ook blijken dat sommige passages in De la démocratie 

over het katholicisme en het protestantisme even verrassend als onduidelijk overkomen. Ook 

daar blijken tactische overwegingen aan de grondslag te liggen, waardoor die schijnbaar 

moeilijke passages gewoon incoherent zijn. A priori maakte het Tocqueville niet uit welke 

religie het best te rijmen viel met de moderne democratie, maar in zijn land was het 

katholicisme de dominante religie en daarom wilde hij de Fransen ervan overtuigen dat het 

toenmalige katholicisme naadloos aansloot bij de democratie. Dat had niets te maken met 

feitelijkheden, noch met theologische of religieuze overtuigingen. 

Weinig lezers verwachten dat de briljante Tocqueville bereid zou zijn om in te binden op 

de coherentie van zijn teksten uit tactische overwegingen. Dus wanneer de lezer sommige 

details uit De la démocratie niet begrijpt, kan hij geneigd zijn dit ten onrechte te verklaren 

door de beperkingen van zijn eigen begripsvermogen. 

De redacteurs van het boek ‘Tocqueville, profeet van de moderne democratie’ schreven 

echter in hun inleiding: 

 

Men hoeft van een groot auteur niets te weten om zijn werk te kunnen lezen en ervan 

te leren. De auteur is in feite irrelevant. Het gaat om wat hij achterlaat: zijn oeuvre. 

Kennis van de biografie van zo’n auteur wordt ook dikwijls misbruikt. 

 

Volgens hen zou Tocquevilles oeuvre in het andere geval worden ‘kaltgestellt’. ‘Maar 

klassieke werken blijven klassieke werken, ook al zou de auteur een boef zijn of bezeten door 

kwade geesten’.
51

 

Bij zo veel methodologische hermeneutiek zou Gadamer alvast gewezen hebben op de 

spanning die hij zag tussen de methodologische hermeneutiek en de filosofische, omdat, zijns 

inziens, het alledaagse en geesteswetenschappelijke verstaan niet met behulp van regels kan 

worden afgedwongen.
52

 De methodologische hermeneutiek van veel geesteswetenschappers 

laat zich, volgens hem, verklaren doordat zij zich ten onrechte spiegelen aan het 

natuurwetenschappelijke ideaal van objectieve kennis.
53

 

De levenswandel van Albert Einstein is irrelevant om de merites van zijn 

relativiteitstheorie te beoordelen en tot op zekere hoogte kan dat misschien ook opgaan voor 

Tocquevilles politieke theorieën, maar hij had dan ook een heus politiek denkmodel. Een 

zelfstandig religieus denkmodel (los van de politiek) had hij niet en bovendien had zijn 

religieus gevoel een zware emotionele lading (cf. infra), waardoor het mijns inziens minstens 

onpraktisch is om rigoureus abstractie te maken van Tocqueville als persoon, wanneer men 

wil onderzoeken welke plaats religie bekleedde in zijn (politiek) denken. Immers, ook voor 

de heel voorzichtige interpretator van Tocqueville zijn bepaalde passages over het geloof veel 

eenvoudiger te verklaren wanneer men vertrouwd is met zijn persoonlijkheid. 

Als alle biografische informatie over Tocquevilles verloren was gegaan, zou De la 

démocratie en Amérique waarschijnlijk nog een klassieker zijn geworden. Maar ten eerste 

waren de interpretatieproblemen dan groter geweest en ten tweede zouden de beste 

Tocqueville scholars dan alsnog in staat zijn geweest om uit zijn oeuvre elementen van zijn 

persoonlijkheid te puren die een impact hebben gehad op de vorming van zijn ideeën. Zo 

zullen we in dit werk zien dat Henri-Dominique Lacordaire in 1860 al veel beter had 

begrepen dan heel wat Amerikanen aan het eind van de twintigste eeuw wat Tocquevilles 
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 (Ankersmit, Kinneging, et al. 2013, 9). 
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 (Gadamer 1975). 
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 Een deel van de filosofische hermeneutiek van Gadamers filosofische hermeneutiek stelt dat zijn vader 

natuurwetenschapper was met een afkeer voor alle andere vormen van wetenschap wat Hans Georg tot de 

overtuiging bracht dat het begripsvermogen van zijn vader (omwille van diens strikt methodologische 

hermeneutiek) ernstige tekorten vertoonde.  
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drijfveren waren als hij schreef over religie, ook al zijn de eerste bewijzen daarvan pas 

opgedoken in 1925. Franse en Amerikaanse teksten over Tocqueville hebben tot op zekere 

hoogte elk een eigen stijl, met elk hun voor- en nadelen, maar de Fransen begrijpen vaak 

beter hoe Tocqueville dacht. Hij was immers gekneed, gepokt en gemazeld in de oudste 

Franse tradities. Bovendien werd een aanzienlijk deel van Tocquevilles correspondentie nog 

steeds niet vertaald. Een snelle vergelijkende blik op enkele Franse en Amerikaanse studies 

over Tocqueville en religie kan al duidelijk maken dat de Amerikaanse hermeneutiek eerder 

methodologisch van aard is en de Franse eerder filosofisch. 

Het klopt nochtans wel dat men van Tocqueville niets hoeft te weten om zijn werk te 

kunnen lezen en (iets) ervan te leren en kennis van zijn biografie kan inderdaad leiden tot 

overinterpretatie. Als drank- en gokverslaafde vechtersbaas was Benjamin Constant trouwens 

ideologisch niet zo ver verwijderd van Tocqueville (cf. hoofdstuk 6). Maar als eerder werd 

gesteld dat Harvey Mansfield en Delba Winthrop schreven ‘Democracy in America is at once 

the best book ever written on democracy and the best book ever written on America’, dan 

betekent dat dat Tocqueville zowel Amerika als de democratie op een heel brede manier heeft 

besproken, waardoor hij niet anders kon dan keuzes te maken in de thematieken die hij wel 

en niet behandelde en die keuzes waren deels subjectief. Zoals gezegd schreef Tocqueville 

met een agenda; hij wilde zijn negentiende-eeuws Frans lezerspubliek overtuigen van diverse 

zaken en daarbij ging hij heel diplomatisch te werk. Welnu, wij zijn geen negentiende-

eeuwse Fransen. Indien hij zich tot ons had gericht, zou hij met andere gevoeligheden 

rekening hebben gehouden, dan zou hij andere zaken benadrukt én verdoezeld hebben. 

Kennis van zijn persoon kan ons helpen om te achterhalen welke boodschap hij tot ons had 

willen richten. 

Persoonlijk ben ik de mening toegedaan dat voor een filosofische studie over de plaats 

van religie in het politieke denken van Tocqueville het bijvoorbeeld wel uitmaakt of hij 

politiek nu zag als dienstmaagd van religie dan wel andersom (ook al heeft hij zich daarover 

zelf niet uitgelaten), of hij werkelijk geloofde dat het de Voorzienigheid was die de égalité 

des conditions vooruitstuwde (zoals hij beweerde), of hij het toenmalige katholicisme 

werkelijk zo compatibel vond met democratie, enzovoort. Bovendien lijkt het me ook 

pertinent om rekening te houden met allerhande uitlatingen van Tocqueville in zijn private 

correspondentie die strijdig zijn met wat hij verkondigde in zijn publicaties. Dan wordt men 

geconfronteerd met bepaalde strategieën die hij hanteerde in het schrijven van zijn 

publicaties, wat beter toelaat om die publicaties te beoordelen op hun waarde. 

Pierre René Roland-Marcel stelde in zijn in 1910 verschenen proefschrift: 

 

Notre procédé pourra déplaire : il implique un excès de touches, de retouches et de 

nuances ; mais nous nous serions exposé à tracer de lui une fausse image, si nous 

n’avions pas suivi Tocqueville les pas dans les pas.
54

 

 

In dat citaat dient ‘Tocqueville’ niet begrepen te worden als stijlfiguur voor zijn werk, 

het gaat wel degelijk over zijn persoon. Tocqueville meende trouwens zelf dat het van belang 

is om een auteur te kennen om hem te begrijpen. Wat dat betreft zat hij op de lijn van Jean 

Bodin, Blaise Pascal en Montesquieu die in dat verband verwezen naar Mestrius Plutarchus 

die in zijn ‘Levensverhalen van de nobele Grieken en Romeinen’ (ook bekend als de ‘Vitae 

Parallelae’) niet zozeer vertrok van de meest memorabele daden van de grote personaliteiten, 

maar veeleer vanuit details en vanuit de kleine kantjes van de persoonlijkheid. Hij meende 

dat die iemands psychè tonen en zodoende helpen om een dieper inzicht te krijgen in iemands 

                                                 
54

 (Roland-Marcel 1910, i). 



32 

 

standpunten, drijfveren, beslissingen en gedachten. Daar waar Plutarchus in de Engelse 

vertaling van zijn biografie van Alexander de Grote schreef… 

 

[…] the most glorious exploits do not always furnish us with the clearest discoveries 

of virtue or vice in men; sometimes a matter of less moment, an expression or a jest, 

informs us better of their characters and inclinations, than the most famous sieges, the 

greatest armaments, or the bloodiest battles whatsoever.
55

 

 

… daar schreef Tocqueville (toen hij overwoog een biografie te schrijven van zijn 

overgrootvader Chrétien Guillaume Lamoignon de Malesherbes): ‘[…] c’est dans ces détails 

que l’homme se montre ce qu’il est, et donne, sans le vouloir, l’explication de ce qui paraît de 

lui au dehors’.
56

 Tocqueville paste deze filosofische hermeneutiek ook toe buiten een 

biografische context. Zo weidde hij regelmatig uit over details van zijn studieobject die voor 

de buitenstaander misschien irrelevant lijken.
57 

Om alle genoemde redenen, zal ik in dit werk naast een methodische hermeneutiek ook 

veel oog hebben voor een filosofische, wat overigens kan blijken uit de ondertitel van dit 

werk. Niettemin wil ik daarbij steeds waakzaam blijven dat deze filosofische hermeneutiek 

niet leidt tot de valkuil van overinterpretatie. 

3. Tocqueville was zo genuanceerd dat hij zelden tot duidelijke conclusies kwam 

Een derde moeilijkheid in ons onderzoek is dat Tocqueville zo genuanceerd was in zijn 

denken dat hij meer dan eens koudwatervrees leek te hebben om te komen tot eenduidige en 

‘hapklare’ conclusies. Als auteur van het monumentale De la démocratie en Amérique en als 

verwoed ijveraar om zijn land terug op de sporen te krijgen, laveert zijn oeuvre tussen 

Amerika en Frankrijk, maar als denker laveerde Tocqueville wel op meerdere vlakken. 

Zo leek hij in het voorlaatste hoofdstuk van het eerste volume van De la démocratie aan 

te kondigen welke grote lessen hij voor Europa had getrokken uit zijn studiereis naar 

Amerika, maar daar komt hij niet verder dan een aanbeveling dat de Europeanen ook maar 

beter de democratie kunnen omarmen. Dat is pover, maar ook al staat Tocqueville vandaag 

geboekstaafd als denker over de democratie, toch heeft hij zijn hele leven gelaveerd tussen 

aristocratie en democratie.
58

 

Na dat schijnbare slothoofdstuk volgt dan nog een vreemd hoofdstuk. Tot dan toe had hij 

een idyllisch beeld geschetst van Amerika en plots, helemaal aan het eind, sneed hij een heel 

nieuw onderwerp aan en wees hij op een koolzwarte schaduwzijde van die samenleving. Daar 
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 (Plutarch 1959, 268). 
56

 (OC7, 370). 
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 Cf. (OC VI-1, 213). Bij wijze van willekeurig voorbeeld noem ik Tocquevilles uitweiding over de evolutie 

van het Engelse woord gentleman dat afgeleid werd van het Franse woord gentilhomme (edelman). Het woord 

zou in Engeland ingang hebben gevonden op een ogenblik dat de bestaanscondities naar elkaar toe groeiden en 

zich met elkaar vermengden. Eeuw na eeuw zou het gebruikt worden voor mannen die zich steeds lager op de 

maatschappelijke ladder bevonden. Toen het woord overwaaide naar de VS werd het al gauw gebruikt voor 

alle mannelijke burgers… ‘Son histoire [van het woord gentleman] est celle même de la démocratie’. (ARR, 

123) 
58

 Zo schreef hij: ‘L’aristocratie était déjà morte quand j’ai commencé à vivre, et la démocratie n’existait point 

encore […] Faisant moi-même partie de l’ancienne aristocratie de ma patrie, je n’avais point de haine ni de 

jalousie naturelles contre l’aristocratie […]. J’en étais assez près pour la bien connaître, assez loin pour la 

juger sans passion. J’en dirai autant de l’élément démocratique. Aucun intérêt ne me donnait une pente 

naturelle et nécessaire vers la démocratie; et je n’en avais reçu personnellement nulle injure. Je n’avais 

aucun motif particulier de l’aimer ni de la haïr […]. En un mot, j’étais si bien en équilibre entre le passé et 

l’avenir, que je ne me sentais naturellement et instinctivement attiré ni vers l’un ni vers l’autre, et je n’ai pas 

eu besoin de grands efforts pour jeter des regards tranquilles des deux côtés’. (OC6, 68-9) 



33 

 

gaf hij de Anglo-Amerikanen namelijk een bolwassing omwille van de wijze waarop zij 

omgingen met de oorspronkelijke bewoners van Amerika en de zwarte slaven… terwijl hij 

later een andere maatstaf leek te hanteren voor de positie van de Algerijnen in de Franse 

kolonie. Voorts wordt vaak ook onderschat hoe de schijnbaar immer bezadigde Tocqueville 

laveerde tussen rede en passie
59

 en op ideologisch vlak was hij zowel liberaal als 

conservatief.
60

 

Zijn grote drang naar nuance verklaart, volgens Robert Nisbet, waarom er nooit zoiets 

heeft bestaan als een ‘tocquevillianism’
61

… ook al schreef Serge Audier drie hoofdstukken 

over een ‘neo-tocquevillisme’.
62

 Maar hoezeer hij zijn lezers heen en weer trekt met zijn 

ideeën – ‘enerzijds/anderzijds’ – toch raken de volhardende lezers er eerder door geïntrigeerd 

dan ontmoedigd.
63

 Hij was allerminst een denker zonder ruggengraat. Integendeel, het 

eindresultaat is veeleer dat lezers van over de gehele breedte van het ideologische spectrum 

zijn ideeën gebruiken om hun argumenten te staven… en vaak terecht.
64

 

Tocquevilles grootste verdienste blijft dat hij als eerste de moderne democratie 

omstandig heeft uitgelegd. Maar hij wilde zo’n breed publiek overtuigen van zo’n algemeen 

thema dat hij op sommige punten geremd was om heel categoriek te zijn, wat een kritische 

lezing van zijn oeuvre soms bemoeilijkt. 

4. Spagaat tussen Franse en Amerikaanse literatuur over Tocqueville 

De laatste moeilijkheid is deels te wijten aan Tocqueville, maar heeft ook te maken met 

de auteurs die zijn werk bestuderen. Er heerst namelijk een soort Babylonische 

spraakverwarring tussen Amerikaanse en Franse auteurs aangaande de plaats van religie in 

Tocquevilles politiek denken. 

Zowel Amerikanen als Fransen zijn logischerwijze het best onderlegd in de geschiedenis 

van hun eigen land en dat is relevant omdat Tocqueville enerzijds de auteur was van een 

eminent werk over Amerika, terwijl het hem uiteindelijk vooral te doen was om zijn eigen 

land. Zelf had hij verklaard dat hij bij het schrijven van De la démocratie bij elke pagina zijn 

eigen land in het achterhoofd had. Als hij zelf al stelde dat zijn teksten over Amerika 

eigenlijk ook over Frankrijk gaan, mag het geen wonder heten dat Amerikanen en Fransen 

niet altijd hetzelfde opmerken tijdens het doornemen van die teksten en op het vlak van 

religie was de situatie in die landen grondig verschillend. 

Mijns inziens blijkt uit Franse teksten dat de auteurs doorgaans Tocquevilles denkwijze 

beter kunnen inschatten (omdat ze zijn achtergrond en vorming beter aanvoelen) en hoe dan 

ook beschikken zij over Gallimards Œuvres complètes, waardoor de modale Franse 
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 Bij momenten was Tocqueville veel minder rationeel dan de indruk die hij wekte in zijn publicaties. In een 

brief aan Eugène Stöffels schreef hij vanuit Philadelphia: ‘Je suis sans cesse pour moi un problème insoluble. 

J’ai la tête froide et l’esprit raisonneur, calculateur même ; et, à côté de cela, se trouvent des passions 
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Om Tocqueville te onderzoeken is het m.i. raadzaam deze woorden ter harte te nemen. 
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 Zie onder meer (Lakoff 1998), (Mansfield and Winthrop, What Tocqueville Says to Liberals and 

Conservatives Today 2001) en (Lipset 1989). 
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 In zijn artikel met de sprekende titel Many Tocquevilles stelde Robert Nisbet: ‘it is in a way a high tribute to 

Tocqueville that at no time has there been, or is there likely to be, anything called Tocquevilleism’. (Nisbet 
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 (Audier, Tocqueville retrouvé 2004, 221-302). 
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 Een uitzondering hierop is het artikel Too Many Tocquevilles dat Matthew Mancini schreef in antwoord op 

Robert Nisbets eerder genoemde en invloedrijke artikel Many Tocquevilles. (Mancini 2008) 
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 In zijn artikel Tocqueville’s Paradoxical Moderation stelde Aurelian Craiutu: ‘But what is particularly 

striking is that Tocqueville speaks convincingly to both the Left and the Right without offering a rigid 

doctrine’. (Craiutu, Tocqueville's Paradoxical Moderation 2005, 601) 
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Tocqueville scholar over beduidend meer bronnen beschikt dan de Amerikaanse. Intussen 

werden wel al veel teksten naar het Engels vertaald, maar zeker niet alles en bovendien 

verscheen dat allemaal erg versnipperd, dus niet in één reeks zoals de Œuvres complètes. 

Niettemin werd aan Amerikaanse zijde belangrijke vooruitgang geboekt met het verschijnen 

van de biografie Tocqueville, a Life van Hugh Brogan
65

 en door de Engelse vertaling van de 

heel uitgebreide Nolla-versie van De la démocratie.
66

 

Helaas blijven tot op heden te veel niet-Franse auteurs zweren bij heruitgaven van de 

oorspronkelijke Engelse vertaling van journalist Henry Reeve.
67

 Waarschijnlijk menen zij 

daarmee over een soort grondtekst te beschikken, maar Tocqueville vond deze vertaling zelf 

niet schitterend,
68

 terwijl het werkmateriaal dat de Nolla-versie – sterk vertaald door de 

uitmuntende Tocqueville scholar James Schleifer – biedt in de annotaties een heel 

toegankelijke goudmijn vormt voor het Engelstalig Tocqueville-onderzoek. 

Wat de biografie van Hugh Brogan betreft, was er eigenlijk al veel langer een 

uitstekende biografie beschikbaar in het Engels.
69

 Maar uit publicaties is bijvoorbeeld 

gebleken dat de biografie van Brogan nodig was opdat het vrij algemeen aanvaard werd door 

de Amerikaanse Tocqueville scholars dat Tocquevilles religieus geloof anders was dan hij het 

had voorgesteld in zijn publicaties. Vermoedelijk was dat omdat de vertaler van die eerdere 

biografie – de zeer eminente Tocqueville scholar André Jardin – een Fransman was. 

Decennialang hebben diverse Amerikaanse auteurs – soms in emotionele bewoordingen – 

geweigerd te aanvaarden dat Tocquevilles geloof geheel anders was dan hij liet uitschijnen in 

zijn publicaties (cf. infra). 

Maar ook heel wat Franse Tocqueville scholars hebben – wellicht tot op heden – hun 

koppigheden met betrekking tot de plaats van religie in het politieke denken van Tocqueville. 

Zij schijnen namelijk het verschil niet te zien tussen de Amerikaanse scheiding tussen kerk en 

staat en de Franse laïcité, inclusief het verschil in ontstaansgeschiedenis. Heel wat Franse 

auteurs lijken te menen dat een verlangen naar wereldse macht als het ware in het DNA zit 

van iedere kerk, wat hen vaak sceptisch of afwijzend maakt ten aanzien van Tocquevilles 

discours dat de effectieve scheiding tussen kerk en staat in Amerika grotendeels werd 

geconstrueerd door christenen en wat hen bij uitbreiding sceptisch maakt over meerdere 

krachtlijnen van de vroege Amerikaanse geschiedenis. Wellicht is die Franse koppigheid een 

van de redenen waarom Amerikaanse Tocqueville scholars zolang wantrouwig hebben 

gestaan ten aanzien van Tocquevilles persoonlijke geloofsovertuigingen (wat aanvankelijk 

enkel door Franse Tocqueville scholars werd beweerd). 

Om de genoemde redenen zullen in dit werk, met open geest, zowel Amerikaanse als 

Franse bronnen worden geconsulteerd. Mijns inziens gebeurde dit tot nog toe onvoldoende in 

het onderzoek naar Tocqueville. 
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 (Brogan, Tocqueville, a Life 2006). 
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 (A. de Tocqueville, Democracy in America 2010). 
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 Na het verschijnen van het eerste volume van De la démocratie en Amérique verscheen datzelfde jaar een 

eerste Engelse vertaling van Henry Reeve. Voor wat het tweede volume betreft, verschenen de uitgaven in 

beide talen simultaan. De Engelstalige uitgave was eveneens geschreven door Reeve. (A. de Tocqueville, 

Democracy in America 1835-1840) 
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 Zo schreef Tocqueville aan Reeve (toen die op het punt stond om het tweede boekdeel te vertalen): ‘Il m’a 
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 (Jardin, Tocqueville: A Biography 1988). 
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ONDERZOEKSVRAGEN 

Tocqueville meende dat als in een samenleving veel burgers oprecht in God geloven en 

als bovendien kerk en staat van elkaar zijn gescheiden, het geloof van die burgers een 

gunstige invloed heeft op de moraal van die samenleving. In een democratie zou die invloed 

extra van belang zijn, omdat burgers op die manier minder geneigd zijn om hun 

democratische vrijheden – waar ze wel degelijk recht op hebben – te gebruiken op manieren 

die de democratie onstabiel maken. Dit is een heel algemeen antwoord op de vraag naar de 

plaats van religie in het politieke denken van Tocqueville en, naar ik veronderstel, zal 

nauwelijks enige Tocqueville scholar hier een fundamenteel bezwaar tegen aantekenen. 

De meest algemene doelstelling van dit werk is om deze stelling te verduidelijken, want 

met zo’n algemeen antwoord begint het werk van de filosoof nog maar. Hoe is Tocqueville 

tot die overtuiging gekomen, in welke mate klopt ze en welke randbemerkingen kunnen 

daarbij worden gemaakt? Een probleem bij de vraag of deze stelling klopt is dat men er een 

ideologische component in kan ontwaren. Zo zou men ook de vraag kunnen stellen hoeveel 

nood een (democratische) samenleving heeft aan socialisme, nationalisme of zelfs 

hindoeïsme of kapitalisme. Met zulke vragen riskeert men in een dovemansgesprek of een 

irritante monoloog te verzanden. Waarschijnlijk is dat de reden waarom deze vraag – voor 

zover mij bekend – haast nooit aan de orde is in het Tocqueville-onderzoek (hooguit in 

apologetische traktaten). In ieder geval zal ik niet trachten om eigen argumenten uit te 

werken als antwoord op de vraag waarom de democratie al dan niet nood heeft aan religie. 

Wat dat betreft zal ik me beperken tot een kritische evaluatie van de argumenten die 

Tocqueville zelf heeft aangereikt. 

Zoals reeds vermeld, zal ik in dit werk als algemene vuistregel hanteren om dicht bij 

Tocqueville te blijven. Zijn oeuvre is zo omvangrijk dat ik me vooral daarop wil 

concentreren, eerder dan op het leggen van verbanden met de hedendaagse politieke filosofie 

of uitgebreid in dialoog te gaan met diverse Tocqueville scholars. Wat dat betreft zal ik me 

grotendeels beperken tot Claude Lefort en Marcel Gauchet. De reden dat ik hen heb 

uitgekozen is omdat zij mijns inziens de filosofisch best onderlegde kritieken hebben 

geformuleerd die recht naar het hart van mijn studieonderzoek gaan. 

Een eerste concrete vraag die ik zal trachten te beantwoorden is echter nog hoe 

Tocqueville bij zijn genoemde algemene stelling is aanbeland, meer bepaald op welke 

modellen hij zich heeft gebaseerd en waar hij zijn belangrijkste inspiratie heeft gevonden. 

Ten tweede zal (vanuit het oeuvre van Claude Lefort) de vraag worden gesteld of 

Tocqueville een te groot belang hechtte aan religie in zijn politieke denken. Deze vraag zal 

worden toegespitst op de vraag of Tocqueville de risico’s en valkuilen van de democratie wel 

juist had ingeschat. Men dient zich immers te realiseren dat het perspectief van waaruit wij 

vandaag de democratie zien, onvergelijkbaar anders is dan dat van Tocqueville. Wij werden 

geboren in een omgeving die al sinds mensenheugenis democratisch is, andere modellen zijn 

abstract voor de meesten onder ons. Op die manier hebben wij een voorsprong ten opzichte 

van Tocqueville in de studie van de democratie… maar ook meer blinde vlekken. Ondanks de 

tijdsgeest waarin hij het levenslicht zag, werd Tocqueville nog grotendeels opgevoed in een 

aristocratische traditie. Het is daarom niet denkbeeldig dat hij in zijn studie van de (toen 

prille) democratie nog enigszins vasthing aan evidenties uit het verleden. Cruciaal aan een 

democratie is de versnippering van de macht of ‘de lege plaats van de macht’, zoals Claude 

Lefort het verwoordde, en veel negentiende-eeuwse politieke denkers waren daarvoor 

beducht. Als niets of niemand nog bij machte is om af en toe een halt toe te roepen aan de 

gekste experimenten die een vrije en gelijke samenleving toelaat, hoe zou dat op termijn 

evolueren? 
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De derde onderzoeksvraag zal zijn of Tocqueville met zijn pleidooi voor religie wel 

voldoende oog had voor de rol van verdeeldheid van de macht in een democratische 

samenleving. Verraadde zijn pleidooi voor religie geen verlangen naar een organisch 

eenheidsdenken dat meer typerend is voor de aristocratie dan voor de democratie (zoals 

zowel Lefort als Gauchet meenden)? 

Deze drie vragen zullen in het zesde hoofdstuk worden beantwoord. De hoofdstukken die 

daaraan voorafgaan zijn dus in ruime mate voorbereidend op dat hoofdstuk. Wat dat betreft 

zal ik vooreerst een aantal biografische elementen aanreiken, om vervolgens de thema’s te 

bespreken die mijns inziens van belang zijn om deze drie onderzoeksvragen te beantwoorden, 

al zal de benadering soms breder zijn. 

Vanaf het zevende hoofdstuk zullen we in een andere, meer exotische wereld belanden. 

Daarin zal namelijk onderzocht worden welke plaats Tocqueville zag weggelegd voor enkele 

niet-christelijke religies. Om diverse redenen werd daarover nog maar weinig onderzoek 

verricht. Zo heeft hij bijvoorbeeld het hindoeïsme behoorlijk intensief bestudeerd – zijn 

notities daarover bevatte meer dan honderd bladzijden – terwijl daarover nog nooit een 

omstandige academische tekst is verschenen. 

Een van de redenen waarom hierover zo weinig secundaire literatuur bestaat, is omdat 

veel notities die Tocqueville nam over die religies niet werden geschreven met het oog op 

publicatie, waardoor de kwaliteit ervan onzekerder is. Een doctoraatsproefschrift leek mij 

echter een uitgelezen kans om dieper in te gaan op dit onderwerp, omdat zijn geschriften 

daarover niet altijd voldoende tot de verbeelding spreken om redacties of uitgevers te 

overtuigen. 

Helemaal achteraan dit werk verschijnt ten slotte een bijlage waarin wordt verder 

gewerkt op het hindoeïsme. Deze bijlage sloot niet naadloos aan bij het algemene hoofdstuk 

over het hindoeïsme, omdat daarin aan de hand van empirisch materiaal dieper wordt 

ingegaan op het hedendaagse India, maar ook omdat de bedoeling ervan anders is. In dit werk 

zal worden uitgeweid over Tocquevilles stelling dat de democratie ‘un état social’ is. Aan de 

hand van deze bijlage zal getracht worden om dat theoretisch discours concreter te maken. De 

brede waardering die Tocqueville geniet laat zich deels verklaren door het algemene thema 

van ‘democratie’ dat hij beschreef, maar uit deze bijlage kan blijken dat zijn opvatting van 

dat concept specifieker is dan soms wordt gedacht.  



DEEL I 
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1. In de schaduw van de revolutie, 
zoekend naar le juste milieu 

GENEALOGIE EN GENESE 

La terre de Verneuil était échue à Mme de Tocqueville dans le partage des successions que 

la Révolution avait malheureusement ouvertes à notre profit. Depuis 1802 jusqu’à la 

Restauration, j’ai passé la plus grande partie de mon temps dans cette terre. Son 

amélioration et son embellissement devinrent des objets d’un grand intérêt pour moi, et 

employèrent l’activité que je ne pouvais pas consacrer à des choses plus utiles. La vie que 

je menais dans ce château était douce et agréable. Notre nombreuse famille venait souvent 

nous visiter, trop souvent peut-être. […] Toutefois les personnes que nous recevions étaient 

aimables et nous avions un courant de société qui rendait facile le passage du temps. 

J’aurais pu être heureux dans cette retraite si la santé de Mme de Tocqueville n’avait pas 

été pour moi une cause continuelle de chagrin et si les événements qui se pressèrent à la fin 

du régime impérial n’avaient pas excité en moi une vive sollicitude. 

Le 29 juillet 1805, Alexis mon troisième fils vint au monde. Sa mère était désolée d’avoir 

un troisième garçon. Cet enfant avait en naissant une figure si singulière et si expressive 

que je dis à sa mère qu’il serait un homme distingué et j’ajoutai en riant qu’il deviendrait 

un jour Empereur. Je crois qu’il réalisera la première partie de la prédiction ; je ne lui 

souhaite pas l’accomplissement de la seconde. 

 

Dit citaat komt uit de memoires van Hervé Louis François Bonaventure Clérel, comte de 

Tocqueville, Alexis’ vader.
1
 De beschrijving is aan de idyllische kant. De genoemde 

gezondheidsperikelen van Alexis’ moeder kwamen alvast niet uit de lucht gevallen. Immers, 

enkele maanden na hun huwelijk werd het koppel en bijna het hele ouderlijke gezin van 

Alexis’ moeder – Louise Madeleine Le Peletier Rosanbo – gearresteerd tijdens een etentje in 

het familiekasteel, Château de Malesherbes. 

De grootvader van Louise – Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes – was 

ook aanwezig. Toen die in 1750 Kanselier werd, kreeg hij de leiding over het zogenaamde 

Cour des aides, de nationale censuurdienst. Tot 1763 bepaalde hij welke boeken in Frankrijk 

mochten verschijnen, dat was althans de theorie. Liberaal als hij was, vulde hij de functie 

eerder in als advocaat dan als aanklager van Frankrijks meest verlichte schrijvers.
2
 Hij werd 

lid van de Académie française en Louis XVI heeft hem tweemaal een ministerportefeuille 

toegeschoven. Nadien werd hij één van de vier advocaten van deze koning op diens fatale 

proces.
3
 Zijn dochter huwde Louis Le Peletier, marquis de Rosanbo. Als président à mortier 

au parlement de Paris behoorde hij tot de allerhoogste rechters onder het Ancien Régime. 

Het koppel had een zoon en twee dochters. De zoon huwde Henriette Geneviève d’Andlau, 

één dochter huwde Jean-Baptiste de Chateaubriand, broer van de gerenommeerde 

                                                 
1
 (de Blic 1951). 

2
 Chrétien-Guillaume was niet soeverein in zijn beslissingsmacht als Kanselier, maar hij slaagde er bijvoorbeeld 

wel in om de eerste zeven delen de Encyclopédie te publiceren van Diderot en d’Alembert. Jean-Jacques 

Rousseau was zeer te spreken over deze Premier Président de la Cour des Aides, die zijn functie zou invullen 

‘avec autant de lumières que de douceur et à la grande satisfaction des gens de lettres’. (Rousseau, Les 

confessions 1959, 511). Malesherbes zou ook een bladzijde hebben gescheurd uit het exemplaar van 

Rousseau’s Julie dat bestemd was voor Madame de Pompadour. Speciaal voor haar liet hij een andere 

bladzijde drukken en kleefde die erin, teneinde het werk door de censuur te krijgen. (Rousseau, Les 

confessions 1959, 512). En wanneer de publieke verschijning van Rousseaus Emile niet bleek te lukken, 

zorgde hij dat het clandestien werd uitgegeven. (Peeperkom 2009, 107) 
3
 (Louis XVI 1793, 60). 
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romantische schrijver en politicus François-René, de andere dochter huwde Hervé de 

Tocqueville. Ook al was Alexis’ moeder enigszins onder haar stand getrouwd, toch was 

Chrétien-Guillaume zeer te spreken over de jonge echtgenoot van zijn kleindochter. 

Op het genoemde etentje in het Château de Malesherbes was Marquis de Rosanbo 

gastheer van zowel zijn schoonvader als van zijn twee dochters en hun echtgenoten. De sfeer 

werd abrupt verstoord door de conciërge die onverwacht het woord nam: ‘Citoyen Rosanbo, 

il y a des citoyens de Paris qui vous demandent’. Het voltallige gezelschap werd gearresteerd 

door le Comité de Sûreté générale. 

Een nipte meerderheid van de Nationale Conventie had in januari 1793 beslist om Louis 

XVI te onthoofden wegens hoogverraad.
4
 De revolutionairen hadden hem zodanig schuldig 

bevonden dat ook diens advocaat Chrétien-Guillaume, Alexis’ overgrootvader, tot de 

guillotine werd veroordeeld. Kennelijk was ook Louis Le Peletier de Rosanbo zo schuldig als 

voormalig président à mortier, dat niet alleen hijzelf, maar ook zijn echtgenote naar het 

schavot werd geleid. De beide dochters én hun echtgenoten werden veroordeeld tot hetzelfde 

lot… Hervé had zichzelf eerder al verdacht gemaakt. Als officier in dienst van de koning, 

maar ook als aristocraat én als weeskind van de Verlichting kon hij het uitbreken van de 

Franse Revolutie moeilijk duiden. Zoals behoorlijk wat jonge edellieden koesterde hij 

aanvankelijk wel enige sympathie voor haar, maar toen zijn familie werd geconfronteerd met 

de Terreur, werd het moeilijk daarin te volharden. Na de onthoofding van Louis XVI was de 

sfeer grimmiger geworden en nam Hervé de vlucht naar Brussel. Amper een maand later 

keerde hij al terug om dienst te nemen bij de garde constitutionnelle van Louis XVI. Al gauw 

zag hij zich verplicht opnieuw onder te duiken, ditmaal in de streek van Picardië. Het was 

overigens ook in die turbulente tijden dat zijn huwelijk werd gearrangeerd, dat zich voltrok 

op 12 maart 1793. 

Nadat de aanwezigen op het etentje in het Château de Malesherbes in verschillende 

gevangenissen hadden vertoefd, vonden ze elkaar terug in die van Port-Libre. Van daaruit 

werden ze vanaf april 1794 een na een onthoofd. Als laatste zouden Alexis’ ouders aan de 

beurt komen. Intussen was overigens ook de broer van Alexis’ moeder gearresteerd, samen 

met zijn echtgenote. Maar toen de beide koppels zich opmaakten voor hun executie, belandde 

l’incorruptible opperguillotineur Maximilien de Robespierre onverwacht zelf op het schavot. 

Drie maand later werden de echtparen vrijgelaten. 

In gevangenschap werd het haar van de tweeëntwintigjarige Hervé op één nacht grijs – 

zo wil althans de overlevering –, maar nadien heeft hij zijn veerkracht teruggevonden, in 

tegenstelling tot zijn vrouw.
5
 Noch de fysieke, noch de geestelijke gezondheid van Alexis’ 

moeder hebben zich helemaal hersteld na haar gevangenschap. Het koppel adopteerde twee 

wezen van Louises geëxecuteerde zus; Louis en Christian de Chateaubriand (hun zusje was 

tevens onthoofd). Vervolgens werd het gezin nog eens uitgebreid met drie eigen kinderen; 

Hippolyte, Édouard en ten slotte Alexis. Door de aanwezigheid van hun twee ouderloze 

neven, waren de revolutie en de terreur voor de drie jonge broers Tocqueville concreter dan 

in de geschiedenisboeken te lezen valt. 

Op 29 juli 1805 werd Alexis Charles Henri Clérel de Tocqueville geboren te Parijs 

(division du Roule), in de rue de la Ville l’Évêque, nummer 987. De geboorteakte vernoemt 

als getuige de priester Louis Lesueur, die na Hervé’s huisleraar te zijn geweest ook die van 

Alexis zou worden. De geboorteakte is gedateerd du onze thermidor an treize, à deux heures 

du soir. Zo werd reeds op zijn geboorteakte impliciet verwezen naar de belangrijkste 

                                                 
4
 De Nationale Conventie bestond van 20 september 1792 tot 26 oktober 1795, ter vervanging van de 

wetgevende Assemblée. Ze telde 749 afgevaardigden en met een meerderheid van tien stemmen werd beslist 

tot executie van deze eerste constitutionele monarch van Frankrijk. 
5
 (de Tocqueville and Nassau, Correspondence with Nassau 1 1872, 100). 
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gebeurtenis in Alexis’ leven: de Franse Revolutie. Maar de aristocratische namen op 

diezelfde akte verwezen naar het Ancien Régime. 

Napoleon Bonaparte regeerde toen een goed jaar als keizer. Vandaar Hervé’s bemerking 

dat zijn zoon ooit keizer zou worden. Maar het is allerminst verwonderlijk dat hij er meteen 

aan toevoegde dat hij het zijn zoon niet toewenste. Want de Tocquevilles keken neer op de 

burgerman die zichzelf tot keizer had gebombardeerd. Toch was het onder hem dat Hervé’s 

politieke loopbaan zou beginnen, namelijk als burgemeester van Verneuil-sur-Seine. 

Alexis’ moeder heeft zich in haar verdere leven trachten in te zetten voor liefdadigheid 

en de andere verplichtingen die betaamden als echtgenote van een burgervader. Niettemin 

werd ze onophoudelijk geteisterd door migraine en dreigende zenuwinzinkingen. Toen de 

politieke carrière van haar man in een stroomversnelling kwam en hij prefect werd van het 

ene Franse departement na het andere, moest ze afhaken; haar gezondheid liet niet toe om 

haar man telkens te volgen. 

TOCQUEVILLE ALS ARISTOCRAAT 

Titles count for little with the French, and mere wealth is not respected. 

Blood they understand.
6
 

 

 

Het fenomeen dat in de Verenigde Staten the American dream wordt genoemd, noemen 

de Fransen misprijzend nouveau riche. Wie zichzelf opwerkt op de Amerikaanse sociale 

ladder goes from zero to hero, wie zich opwerkt op de Franse sociale ladder is een parvenu. 

Tocqueville was wel geïntrigeerd door die American dream, maar wellicht vond hij dat meer 

iets voor Amerikanen. Zelf was hij een product van de oudste Franse aristocratische tradities. 

Niet ‘Tocqueville’, maar ‘Clérel’ (aanvankelijk nog ‘Clarel’) was de eeuwenoude 

familienaam, adellijk sinds 1425. De grond en de naam van Tocqueville kwamen erbij in 

1661. Antoine Redier ging tien generaties ver om de Clérels te bestuderen en twee 

familietrekken vielen hem daarbij op; zij waren vrome christenen én vrij in hun denken.
7
 

Vrijheid en religie zouden twee sleutelthema’s worden in Alexis’ oeuvre. Maar het gezin was 

ook getekend door Terreur. In zijn memoires schreef Hervé nog: ‘La hache révolutionnaire 

planait sur toutes les têtes. La destinée de chacun de nous semblait être fixée et cette destinée 

était l’échafaud, qui ne pouvait manquer de nous atteindre dans un délai plus ou moins long’. 

Hoewel de Tocquevilles behoorden tot de oudere adel, was het de verdienste van Hervé 

dat de naam was opgeklommen tot de meer prestigieuze families van Frankrijk, omwille van 

zijn morele en politieke kwaliteiten. Tijdens de Restauration werd hij bedacht met de 

zeldzame titel van pair de France.
8
 De oudste adellijke families van Frankrijk die na de 

Revolutie nog uitkwamen voor hun trouw aan de koninklijke familie waren ‘legitimistisch’, 

omdat zij trouw bleven aan de legitieme koning, dus van het huis van Bourbon en niet van 

Orléans. Alexis’ ouders waren legitimistisch. Hun nostalgie en vastberadenheid werden enkel 

versterkt na de onthoofding van Louis XVI en nog meer toen diens jongere broer – Charles X 

                                                 
6
 Hilaire Belloc, geciteerd door (Brogan, Tocqueville, a Life 2006, 1). Hoewel Belloc van oorsprong Frans was, 

was hij in de eerste helft van de twintigste eeuw een van de meest productieve schrijvers van Engeland. 
7
 ‘[…] ces Clérel sont presque tous, dans la vie privée, des chrétiens, c’est-à-dire des esclaves, soumis à la loi 

divine ; et, dans la vie publique, des affranchis, c’est-à-dire des hommes fiers, n’obéissant qu’à bon escient à 

leurs semblables’. (Redier 1925, 17) 
8
 De eretitel pair de France werd sinds de twaalfde eeuw door de Franse koningen uitgereikt als een exclusieve 

titel aan hun meest verdienstelijke vazallen. Al naargelang het tijdvak, leverde deze titel allerhande privileges 

op. De koning was als het ware de ‘primus inter pares’, d.i. de primus onder zijn pairs (zijn ‘gelijken’). 

(Jackson 1971) 
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– in 1830 werd vervangen door Louis-Philippe. Die laatste was wel een afstammeling van 

Louis XIII, maar niet van Louis XVI en dus niet legitiem. 

Hoe sterk Alexis’ ouderlijk gezin zich verbonden voelde met Louis XVI blijkt uit een 

verhaal van toen hij drie jaar oud was en dat hij in de herfst van zijn leven heel levendig 

vertelde aan zowel Francisque de Corcelle als aan lady Thereza Lewis.
9
 Een familiefeest liep 

op zijn einde, het huispersoneel was vrijgesteld en de resterende genodigden schaarden zich 

rond het haardvuur. Alexis’ moeder zette een lied in over het einde van Louis XVI. Iedereen 

huilde; niet omwille van de terreur die de meeste genodigden hadden ondergaan, maar 

omwille van hun koning. De meeste van die genodigden hadden de koning nooit zelf 

gezien… ‘Mais cet homme avait été le Roi’.
10

 

Via zijn vader kwam Alexis voort uit de militaire adel (la noblesse d’épée), via zijn 

moeder uit de ambtsadel (la noblesse de robe). Zijn grote intellectuele verdienste mag dan 

zijn dat hij als eerste de moderne democratie omstandig heeft beschreven en het adeldom was 

voor hem dan wel een relict van een afgesloten tijdperk, van inborst is hij altijd een edelman 

gebleven. Die dubbelzinnigheid kwam bijvoorbeeld tot uiting toen de Britse William Nassau 

Senior
11

 aan Alexis vroeg hoe het zat met de verhouding tussen edellieden en burgers in 

Frankrijk… 

 

I said that I was told that the distinction between noble and roturier existed in its full 

force in real life. 

‘Yes’ said Tocqueville, ‘it does, meaning by noble, gentilhomme; and it is a great 

misfortune, as it keeps up distinctions and animosities of caste; but it is incurable – at 

least, it has not been cured, or perhaps much palliated, by our sixty years of 

revolution. It is a sort of Freemasonry. When I talk to a gentilhomme, though we have 

not two ideas in common, though all his opinions, wishes, and thoughts are opposed 

to mine, yet I feel at once that we belong to the same family, that we speak the same 

language, that we understand one another. I may like a bourgeois better, but he is a 

stranger’.
12

 

 

Alexis beschouwde de adel dus als een soort loge of familie waartoe hij hoe dan ook 

behoorde en wie geen edelman was beschouwde hij als een vreemdeling.
13

 In een notitie voor 

zichzelf, getiteld Mon instinct, mes opinions, schreef hij: ‘J’ai pour les institutions 

démocratiques un goût de tête, mais je suis aristocratique par l’instinct, c’est-à-dire que je 

méprise et crains la foule’.
14

 Het is gangbaar te stellen dat Alexis zijn adellijke titel had 

afgelegd, maar naar zijn zeggen had hij de titel aangenomen noch geweigerd… 

 

                                                 
9
 Respectievelijk op 3 december 1853 (OC XV-2, 86) en op 6 mei 1856 (OC6, 384). 

10
 Volgens André Jardin ging het als volgt (Jardin, Alexis de Tocqueville 1805-1859 1984, 42):  

« Un troubadour béarnais 

Les yeux inondés de larmes 

A ses montagnards chantait 

Ce refrain, source d’alarmes :  

Louis, le fils de Henri,  

Est prisonnier dans Paris » 
11

 Nog vóór dat William Nassau Senior een van de meest vermaarde economisten van Groot-Brittannië was, 

nam Tocqueville contact op met hem om economische thema’s te bespreken. Hun contact groeide uit tot een 

langdurige vriendschap en Nassau heeft veel over Tocqueville geschreven in zijn gepubliceerde dagboeken. 
12

 (de Tocqueville and Nassau, Correspondence with Nassau 1 1872, 69). 
13

 Tocqueville zei dit toen hij veertien jaar gehuwd was met de niet-adellijke Mary Mottley. 
14

 (Redier 1925, 48). 
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Je ne me suis jamais dépouillé de mon titre, comme vous me le dites, madame. Je ne 

l’ai jamais pris ni refusé. J’ai toujours pensé que dans un temps où les titres ne 

représentent plus rien, il convenait d’agir avec eux comme la Bruyère dit qu’il faut 

faire avec les habits. Il y a de l’orgueil à vouloir être trop bien vêtu il y en a aussi 

quelquefois à vouloir ne pas bien l’être. L’honnête homme, ajoute-t-il, se laisse 

habiller par son tailleur.
15

 

 

Maar als Alexis al onverschillig zou hebben gestaan ten aanzien van zijn adellijke titel, 

was dat geenszins het geval voor zijn afkomst. Zijn gemoed schoot vol toen hij in een oud en 

anoniem boek
16

 ontdekte dat een van zijn voorvaderen in 1066 had gestreden aan de zijde van 

Willem de Veroveraar in de Slag van Hastings.
17

 Enthousiast schreef hij het nieuws aan 

Gustave de Beaumont
18

 en later ook aan zijn verloofde.
19

 Ooit liet hij zich ook ontvallen dat 

hij schreef wat hij schreef omdat hij de achterkleinzoon was van Malesherbes.
20

 

In de dagboeknotities van de genoemde William Nassau staat een opmerkelijke 

conversatie tussen hem en Beaumont over de adellijke titel van de toen overleden Alexis. 

 

‘What regulates,’ I asked, ‘the descent of titles?’ ‘It is all regulated,’ said Beaumont. 

‘Titles are now of such little value that scarcely anyone troubles himself to lay down 

rules about them. ‘In general, however, it is said, that all the sons of dukes and of 

marquises are counts. The sons of counts in some families all take the title of Count. 

There are, perhaps, thirty Beaumonts. Some call themselves marquises, some counts, 

some barons. I am, I believe, the only one of the family who has assumed no title. 

Alexis de Tocqueville took none, but his elder brother, during his father’s life, called 

himself vicomte and his younger brother baron. Probably Alexis ought then to have 

called himself chevalier, and, on his father’s death, baron. But I repeat, the matter is 

too unimportant to be subject to any settled rules. Ancient descent is, with us, of great 

value, of far more than it is with you, but titles are worth nothing.
21

 

 

Kennelijk was Alexis’ boezemvriend slecht geïnformeerd over de titels van de 

gebroeders Tocqueville wat lijkt te bevestigen dat Alexis minder te koop liep met zijn titel 

dan met zijn afkomst. Alexis en Gustave waren vooral sceptisch ten aanzien van de gedachte 

dat in Frankrijk edellieden per definitie beschaafder zouden zijn dan burgers, maar ze hadden 

zeker affiniteiten met de aristocratie in de klassieke, etymologische betekenis van ‘de macht 

aan de besten’. Aan het eind van zijn biografie over Alexis schreef Gustave: 

 

Le rang des hommes lui faisait moins ; leur valeur personnelle plus. Il était plus 

patient, plus résigné, plus laborieux, plus attentif à ne rien perdre de cette vie qu’il 

aimait tant et qu’il avait le droit de trouver belle, lui qui en faisait un si noble usage !
22

 

 

Zij realiseerden zich dat de rol van de Franse aristocratie was uitgespeeld en in hun ogen 

had dat zowel voor- als nadelen. Beaumonts redenering over Alexis’ adellijke titel klopt 

slechts in zoverre dat die laatste inderdaad niet was voorbestemd om graaf te worden, maar 

                                                 
15

 (OC6, 360). 
16

 De la lecture des livres français. Livres de Géographie et d’Histoire imprimés en français au seizième siècle, 

Paris, chez Moutard, MDCCLXXXIII. Tome VIII, p. 29, geciteerd door (Redier 1925, 17). 
17

 (Redier 1925, 16-7). 
18

 (OC XIII-1, 49-50). 
19

 (Benoît, Tocqueville. Un destin paradoxal 2005, 9). 
20

 (Jardin, Alexis de Tocqueville 1805-1859 1984, 39). 
21

 (de Tocqueville and Nassau, Correspondence with Nassau 2 1872, 252-3). 
22

 (OC5, 124). 
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door een kering van het lot werd hij het alsnog. In De la démocratie stelde Tocqueville 

verbaasd te zijn dat oude en moderne auteurs zo weinig belang hechtten aan de invloed van 

het erfrecht op de loop van de menselijke aangelegenheden.
23

 Voor hem was de hervorming 

van het erfrecht een wezenlijk onderdeel van de overgang naar democratie.
24

 In de feodale 

tijd werd het familiekasteel traditioneel overgedragen aan de oudste zoon die het dan 

onderhield met de pachtgelden die voortkwamen uit de uitgestrekte domeinen en velden die 

het kasteel omringden. Het democratische erfstelsel stuurde er echter op aan om 

nalatenschappen zo veel mogelijk in gelijke parten te verdelen onder de kinderen. Daardoor 

werd het familiekasteel vaak toebedeeld aan het ene kind, de inboedel aan het andere en de 

gronden werden verdeeld onder de overige kinderen. Zo werd het voor talloze edellieden 

onmogelijk om dat kroonjuweel van hun familie te onderhouden en zo werd ook de 

ruggengraat van de feodaliteit – het grootgrondbezit – gebroken.
25

 

Tussen het verschijnen van de beide volumes van De la démocratie kon Tocqueville 

vaststellen hoe het democratische erfstelsel ook een impact had op zijn eigen familie. Naar 

aanleiding van het overlijden van Alexis’ moeder hield Hervé in januari 1836 een 

familieraad. De eerder gemaakte toezegging van het château de Tourlaville aan Édouard 

werd daarbij bevestigd. Hippolyte woonde reeds in het château de Nacqueville dat zijn vrouw 

had geërfd. Alexis werd bedacht met le château de Tocqueville, gelegen in het piepkleine 

gelijknamige Normandische dorp.
26

 Al van sinds het uitbreken van de Revolutie – een halve 

eeuw eerder – was het kasteel onbewoond. Mogelijks kon alleen Alexis de kosten dragen 

voor de renovatie. Maar dus wars van de traditie, ging het familiekasteel niet naar de oudste, 

maar naar de jongste zoon, waardoor Alexis alsnog graaf werd. De adellijke titel was immers 

gebonden aan het kasteel.
27

 

De werkzaamheden, onder leiding van zijn echtgenote Mary, waren kostelijk en 

langdurig. Nog voor die helemaal klaar waren, heeft Alexis er stukken van het tweede 

volume van De la démocratie geschreven en later ook van L’Ancien Régime et la Révolution. 

Het werd één van Alexis’ meest geliefkoosde plekken op aarde. Het feit dat hij als graaf in 

een kasteel en een dorp woonde met dezelfde naam, zou hem in zijn politieke carrière ook 

electoraal van pas komen. 

Nostalgie over het verdwijnen van de aristocratie was Alexis niet vreemd. Maar mentaal 

aanvaardde hij de nieuwe, democratische tijd. Bovendien werd zijn verdriet – want dat was 

het – over de verzwinden van een bepaalde excellentie getroost door de wetenschap dat 

voortaan veel meer mensen kansen zouden krijgen om zich los te werken uit hun misère en 

zich te ontplooien. De overgang van de aristocratie naar de democratie ging zijns inziens 

gepaard met de overgang van kwaliteit naar kwantiteit. 

In De la démocratie wordt regelmatig opgemerkt dat het wenselijk is om enkele 

aristocratische trekjes in stand te houden. Zo wordt in het hoofdstuk Physionomie littéraire 

des siècles démocratiques
28

 een dergelijke redenering ontvouwd. In Amerikaanse 

boekenwinkels zou het gewemeld hebben van oppervlakkige literatuur. Talloze mensen 

waanden zich schrijver, maar niemand had de tijd om dat naar behoren te zijn. In Groot-

Brittannië – een land met een aristocratische traditie – bestond wel een literaire cultuur. 

                                                 
23

 (DA1, 39). 
24

 (DA1, 38-43). 
25

 Tot op heden stelt dit probleem zich bij heel wat Europese edellieden. Niemand wil de reputatie hebben het 

familiekasteel te hebben verkwanseld, maar de kosten zijn zo hoog dat heren van stand erdoor verworden tot 

de lijfeigene van hun kasteel. Zo wordt de postrevolutionaire adel tot op heden gekrenkt in haar trots. 
26

 Deze drie kastelen liggen allen op nauwelijks vijf kilometer van de Normandische kust. Tourlaville ligt het 

meest centraal. Nacqueville ligt er een vijftiental kilometer ten westen van, Tocqueville ligt een kleine twintig 

kilometer oostwaarts. 
27

 Zie de inleiding van Eduardo Nolla in (DA1, xlix). 
28

 (DA2, 58-64). 
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Wanneer een bepaald boek daar populair werd, werd het om die reden gelijk massaal 

ingekocht door Amerikaanse boekhandelaars, want dan zou het vast een goed boek zijn. Op 

dat punt begon Tocqueville uit te weiden over een aristocratisch volk, waar de letteren 

werden gecultiveerd, waar het intellectuele werk in handen was van een soevereine 

klasse…
29

 Mannen met een erfelijke positie zouden van nature dezelfde literaire regels in 

acht te nemen als hun voorvaderen, zij dienden zich niet onledig te houden met materiële 

aangelegenheden en hadden alle tijd om hun geest te verfijnen…
30

 Dus Tocqueville meende 

dat op het vlak van literatuur, de democratie er belang bij had om de aristocratische gebruiken 

enigszins in stand te houden. In De la démocratie wordt ook een hoofdstuk gewijd aan het 

belang om de Griekse en Latijnse literatuur in stand te houden in democratische 

samenlevingen.
31

 Aangezien in de oud-Griekse democratie alle burgers direct participeerden 

in de politieke besluitvorming zou men dazig kunnen menen dat die stadstaten 

democratischer waren dan onze indirecte democratieën. Tocqueville wees er echter op dat in 

het Oude Athene slechts twintigduizend van de driehonderdduizend inwoners de elitaire 

status van ‘burger’ genoten en dus was Athene veeleer een aristocratische republiek waar 

alleen edellieden participeerden aan het bestuur. In datzelfde licht moest, volgens 

Tocqueville, ook de strijd tussen patriciërs en plebejers in Rome gezien worden. De 

economie was gebaseerd op slavernij, waardoor ‘burgers’ meer tijd hadden om zich te 

bezinnen. Daarom meende Tocqueville dat de Griekse en Latijnse literatuur in stand moest 

worden gehouden. 

Later in dit werk zal duidelijk worden dat Tocqueville ook opriep om de traditionele 

religie te beschouwen als het kostbaarste goed uit aristocratische tijden dat democraten maar 

beter koesteren. Hij meende dat het inherent is aan een democratie dat religie in haar schoot 

wegkwijnt. Zijns inziens maakt dat de democratie kwetsbaar… Dit alles kan verbazen, maar 

neemt niet weg dat Tocqueville de democratie beschouwde als het model van de toekomst en 

de aristocratie als een model uit het verleden. Hij verdwaalde niet in heimwee naar vervlogen 

kostbaarheden, maar was gebeten om het beste te maken van onze toekomst. Dat wordt 

bijvoorbeeld geïllustreerd door de reeds genoemde brief die Tocqueville schreef aan Henry 

Reeve, de vertaler van het eerste volume van De la démocratie die toen op het punt stond om 

ook het tweede te vertalen. In beleefde bewoordingen bekritiseerde Tocqueville de eerste 

vertaling. Hij meende dat Reeve al wat inging tegen de democratie mooi in de verf had gezet 

en dat hij al wat inging tegen de aristocratie enigszins onder de mat had geveegd.
32

 

Tocqueville was gepassioneerd door het historische scharniermoment waarvan hij 

zichzelf als een geprivilegieerd getuige zag, namelijk de overgang van de aristocratische naar 

de democratische tijden. Tocquevilles hoofd had zich bekeerd tot de democratie, terwijl zijn 

hart altijd aristocratisch is gebleven. François Guizot stelde: ‘Tocqueville juge la démocratie 

moderne en aristocrate vaincu et convaincu que son vainqueur a raison’.
33

 

                                                 
29

 ‘[…] La vie littéraire, comme l’existence politique, est presque entièrement concentrée dans cette classe ou 

dans celles qui l’avoisinent le plus près. Ceci me suffit pour avoir la clef de tout le reste’. (DA2, 61) 
30

 ‘[…] les hommes dont je parle ont commencé leur vie et l’achèvent dans l’aisance ou dans la richesse; ils ont 

donc naturellement conçu le goût des jouissances recherchées et l’amour des plaisirs fins et délicats’. (DA2, 

61) 
31

 Het hoofdstuk is genaamd ‘Pourquoi l’étude de la littérature grecque et latine est particulièrement utile dans 

les sociétés démocratiques’. (DA2, 65-6) 
32

 (OC VI-1, 456). 
33

 Uit een brief van Guizot aan Tocqueville, geciteerd door Claude Lamberti. (Œuvres II, ix) 
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VROME KINDERTIJD, VERWARDE JAREN TE METZ, BEZADIGDE JAREN TE PARIJS 

Ondanks de schaduw van de Terreur, was Alexis’ kindertijd gelukkig. Vanaf zijn 

vroegste herinneringen adoreerde hij niet alleen zijn beide ouders, maar ook zijn huisleraar 

Louis Lesueur. Deze jansenistische priester was nochtans een fervent maistriaan, 

ultramontaan, contrarevolutionair en hij gruwelde van het liberalisme. Hij was geen echte 

intellectueel; zelf had hij een bescheiden opleiding genoten en zijn correspondentie wemelde 

van de taalfouten.
34

 Niettemin was er een intense wederzijdse waardering tussen Lesueur en 

zijn lievelingskind. 

Op zestienjarige leeftijd is Alexis tot de vaststelling gekomen dat Lesueur hem veel 

literatuur had ontzegd, wegens te onchristelijk. Eigenlijk heeft hij relatief weinig cognitieve 

kennis meegekregen van zijn huisleraar, maar des te meer levenswijsheid en deugdelijkheid. 

Qua kijk op het leven viel de invloed van deze jansenist op zijn oogappel moeilijk te 

overschatten. Lesueur was ontzettend begaan met de opvoeding van Alexis en dat is zo 

gebleven tot wanneer hij diens dood vernam tijdens zijn verblijf in de Verenigde Staten van 

Amerika.
35

 

In 1817 werd Hervé voor het eerst prefect van een Frans departement. Zijn vrouw was te 

ziek om hem te volgen. Samen met haar kinderen, een trouwe huishoudster en Lesueur 

woonde ze voortaan te Parijs. Intussen werd echter nagedacht over een gedegen intellectuele 

vorming voor Alexis. In 1820 kreeg Hervé het departement van Metz toegewezen. De vader 

gaf aan zijn jongste zoon erg te missen, waarna Alexis verhuisde naar de ambtswoning van de 

prefectuur. Daar werd zijn besloten, aristocratische, diepchristelijke en liefdevolle leefwereld 

opengebroken. Hij miste zowel zijn moeder als zijn huisleraar en die laatste schreef hem (in 

een onuitgegeven brief) dat de tijd gekomen was dat beter onderlegde leraren zich zouden 

bekommeren om de vorming van zijn geest, maar dat hij zich wel nog verder zou blijven 

inzetten om de richting van zijn ziel te bepalen.
36

 

Hoewel het Collège royal de Metz een elitaire school was, kwam hij daar voor het eerst 

in contact met niet-adellijke leeftijdsgenoten. Zo zal hij zijn hele verdere leven 

corresponderen met zijn klasgenoot Eugène Stöffels en diens broer Charles. Bovendien 

bracht hij veel tijd door in de bibliotheek van de prefectuur, waar hij talloze boeken verslond. 

Over de aanvang van die periode schreef Gustave de Beaumont in zijn biografie over zijn 

boezemvriend: 

 

Faible en latin et en grec, il fut tout d’abord le premier dans les compositions 

françaises où l’esprit naturel compte plus que l’orthographe ; et tout récemment 

l’Académie impériale de Metz consignait avec orgueil dans ses annales, qu’en 1822, 

Alexis de Tocqueville, élève de rhétorique, y-avait remporté les premiers prix.
37

 

 

                                                 
34

 Uit de correspondentie tussen Alexis en zijn huisleraar blijkt dat die laatste veel meer taalfouten schreef dan 

zijn pupil. Lesueur hield zich aan de oudere schrijfwijzen die toen nog deels gehanteerd werden in Frankrijk. 

Maar dan nog. Jean-Louis Benoît beschreef zijn orthografie: ‘Il utilise points et virgules de façon anarchique, 

ce qui est d’autant plus incommode qu’il n’emploie pas de majuscules, sauf pour le Roi et le Saint-Esprit, il 

ignore à peu près totalement les accents et écrit grâce comme grace, je tacherai pour je tâcherai, ou pour où. Il 

multiplie les fautes d’orthographe grammaticale dont la réception exclut l’erreur accidentelle : il écrit ni pour 

n’y, si pour s’y, quelque pour quel que’. (Benoît, Tocqueville. Un destin paradoxal 2005, 21) In een brief vol 

goede intenties raadde hij Alexis aan: ‘ne jamais écrire une phrase sans être sur (sic!) de [son] orthographe’. 

(Benoît, Tocqueville moraliste 2004, 52) Niet bepaald een zin waarin men zich twee taalfouten kan 

veroorloven. 
35

 (OC7, 58-64). 
36

 (Jardin, Alexis de Tocqueville 1805-1859 1984, 57). 
37

 (OC5, 6). 
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Andreas Kinneging benadrukte de impact van Tocquevilles klassieke opleiding… 

 

[De adelstand] was oorspronkelijk een onontwikkelde krijgerskaste. […] In de 

zestiende eeuw echter vond er een cultuuromslag plaats in de adel: de jonge 

edellieden werden voortaan naar de beste scholen gestuurd waar ze intellectueel – en 

moreel – werden gevormd middels een curriculum dat vrijwel geheel op de klassieken 

– vooral op de Romeinen – was gericht. […] De klassieke vorming beoogde niet 

savants, geleerden te scheppen, maar de leerlingen een aantal belangrijke intellectuele 

en morele inzichten mee te geven voor het leven, opdat zij later goede leiders zouden 

worden. […] De meesten die door deze mal gevormd waren, waren zodoende geen 

experts in de klassieke literatuur, maar niettemin had hun denken voor de rest van hun 

leven een bepaalde klassieke kleuring gekregen. Het is dan ook helemaal niet 

verrassend dat we die kleuring terugvinden in het werk van Tocqueville […].
38

 

 

De term ‘kleuring’ geeft Tocquevilles verhouding tot de klassieken inderdaad goed weer, 

hoewel volgens enkele Tocqueville-biografen die middelmatigheid in de klassieke talen best 

meeviel. Jean-Louis Benoît somde de prijzen in Latijn en Grieks op die Alexis won in het 

college
39

 en André Jardin weidde uit over Alexis’ retoricaleraar, monsieur Mougin, die hem, 

omwille van zijn inzicht in de klassiekers, zou hebben aangeraden om geschiedenis te 

studeren. 

In zijn periode te Metz kende Alexis niet alleen een quasi ongebreidelde vrijheid, maar 

onderging hij ook een existentiële crisis die grotendeels onopgemerkt zou blijven door zijn 

entourage. Ofschoon Alexis zijn leven lang een haast abnormaal grote bewondering heeft 

gekoesterd voor zijn huisleraar, brak hij in Metz grotendeels met de principes die de man hem 

had bijgebracht. Voor zover bekend, heeft Lesueur zijn leven lang geleefd volgens principes 

die de kerk en de aristocratie beschouwden als de meest nobele. Dat was althans het beeld dat 

Alexis van hem had. Het respect is altijd wederzijds en grenzeloos geweest. De man cijferde 

zich compleet weg ten behoeve van de broers Tocqueville, in het bijzonder Alexis, en 

geloviger dan Lesueur kon een mens niet zijn. Maar intussen las diens oogappel talloze 

boeken uit de bibliotheek van de prefectuur van Metz, inclusief de ketterse en atheïstische 

werken van Franse filosofen. Uit latere correspondentie met Louis de Kergorlay blijkt dat hij 

in die tijd een gediversifieerde vriendenkring heeft uitgebouwd, waaronder aanzienlijk wat 

mademoiselles.
40

 Hij raakte ook betrokken in een duel met een studiegenoot. Kergorlay 

meende dat Alexis de plank mis had geslagen met betrekking tot de aanleiding ervan, al blijkt 

niet uit de brieven wat die aanleiding was. Alexis raakte levensgevaarlijk gewond, de 

revalidatie heeft maanden geduurd. Hugh Brogan meende dat hij in die periode ook een 

bordeel zou bezocht hebben, waarvan hij zou zijn teruggekeerd vol zelfverachting. Andere 

biografen spreken daar niet over en Brogans opmerking hierover verwijst naar een eindnoot 

van twee woorden: ‘Source mislaid’.
41

 

Eén demoiselle stak uit boven alle anderen: Rosalie Malye. In de prefectuur was zij 

werkzaam als meid en archivaris van de bibliotheek. Op zijn zestiende werd Alexis vader van 

haar kind. De boorling kreeg dezelfde voornaam als haar grootmoeder aan vaders kant: 

Louise. Ze zou echter niet door het leven gaan als Louise de Tocqueville, maar als Louise 

Charlotte Meyer. Zij zou Alexis’ enige nakomeling zijn, maar verdween in de geschiedenis.
42

 

                                                 
38

 (Kinneging, De classicist 2013, 112). 
39

 (Benoît, Tocqueville. Un destin paradoxal 2005, 23). 
40

 (OC VIII-1, 99-106). 
41

 (Brogan, Tocqueville, a Life 2006, 648). 
42

 De Tocquevile-biografen schreven er amper of niet over, maar wel Hugh Brogan: ‘Unconfirmed rumour says 

that André Jardin found in the Tocqueville archives the birth-certificate of a child born at about this time to 
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In heel deze crisis was zijn boezemvriend en achterneef (hun moeders waren nichten) Louis 

de Kergorlay zijn vertrouwenspersoon en uit hun correspondentie blijkt weinig paniek over 

de zwangerschap of de geboorte. Kergorlay was minder begaan met het kind, dan met het feit 

dat deze relatie riskeerde uit te draaien op een mesalliance met een burgermeisje dat niet eens 

tot de hogere bourgeoisie behoorde. Andermaal afgaande op die correspondentie, is het onder 

zijn druk dat Alexis de relatie uiteindelijk heeft verbroken.
43

 

Na de stopzetting van de relatie was het één jaar oudere meisje gebroken. Toch heeft ze 

nadien een normaal huwelijksleven gekend. Vermoedelijk heeft Alexis nooit een affectieve 

band gehad met zijn dochter, maar hij kwam wel de financiële plichtplegingen na die toen 

gebruikelijk waren voor buitenechtelijke kinderen. Bovendien is Alexis tot driemaal toe 

tussengekomen voor benoemingen van Rosalies andere kinderen. 

Wat de biografen bij al deze capriolen over het hoofd lijken te zien, is hoe gemakkelijk 

hij altijd ontkwam aan de gevolgen van zulke netelige situaties. Zijn leven lang werd 

Tocqueville omringd door hartelijke vrienden
44

, liefhebbende familieleden en collega’s die 

hem bewonderden. Nooit heeft hij echte vijanden gekend
45

, zelfs niet in de politiek. Niet voor 

niets schopte hij het tot de hoogste diplomaat van zijn land: minister van Buitenlandse Zaken. 

Hervé bleef bezadigd onder zowel het duel als het vaderschap van zijn jongste zoon, terwijl 

Alexis’ moeder er nooit enig vermoeden van heeft gehad. En Lesueur? Tijdens de hoogdagen 

van die passionele verhouding, schreef hij aan Hervé zich zorgen te maken dat zijn petit 

gamin te veel tijd zou besteden aan zijn schoolwerk en zich misschien wat meer zou moeten 

ontspannen. 

Maar in diezelfde periode onderging Alexis nog een heel andere crisis die zijn leven veel 

diepgaander zou tekenen. Hij verslond er de werken van Voltaire, d’Holbach, Diderot, 

d’Alembert, Rousseau… alle boeken die Lesueur hem had ontzegd lagen daar voor het rapen. 

Velen ervan had zijn overgrootvader nog door de censuur gewrongen. In de correspondentie 

van Tocqueville is nergens een negatieve opmerking te vinden over de eenzijdigheid van zijn 

scholing. Alexis leek te menen dat zijn huisleraar op dat punt juist had gehandeld, terwijl hij 

niettemin de ketterse literatuur gretig doornam. Een vergelijkbare paradox zou zich later 

voordoen, wanneer Tocqueville voor zijn eigen lezers ook niet altijd zijn diepste gedachten 

neerschreef, maar veeleer ideeën waarvan hij meende dat ze belangrijk waren dat zijn lezers 

ervan doordrongen werden. Hoe dan ook brachten die boeken de prille tiener tot een diepe 

geloofscrisis die pas vroeg in de twintigste eeuw openbaar werd toen Antoine Redier een 

kopij vond van een tot dan toe verloren brief.
46

 Het eerste deel van de brief aan de bijzondere 

                                                                                                                                                        
Tocqueville and one of the perfecture’s maid-servants […]’. (Brogan, Tocqueville, a Life 2006, 56) In ieder 

geval schreef Jardin er niets over in zijn Tocqueville-biografie. 
43

 (Benoît, Tocqueville. Un destin paradoxal 2005, 26-8). 
44

 Gustave de Beaumont schreef dat Alexis bovenop het hebben van vele vrienden nog een groter geluk heeft 

gekend, namelijk dat hij er nooit een heeft verloren. (OC5, 124) 
45

 Het duel waarin hij betrokken raakte zou op dat vlak een uitzondering kunnen vormen, maar de 

omstandigheden waarin dat plaatsvond zijn vandaag grotendeels onduidelijk en afgaande op de mening van 

Kergorlay, had Tocqueville zich daar gemakkelijk aan kunnen onttrekken. 
46

 Redier had opgemerkt dat in graaf de Falloux’ biografie over Sophie de Swetchine zich een onvolledige brief 

van Tocqueville bevond. Zie (Falloux du Coudray, Madame Swetchine, sa vie et ses œuvres 1860) en (Falloux 

du Coudray, Discours et mélanges politiques 1882) Hoewel Redier volledige toegang had tot Falloux’ 

archieven, kon hij het andere deel niet vinden van een brief die Tocqueville haar zou hebben geschreven op 26 

februari 1857. Wat hij wel vond was een briefwisseling tussen Falloux en Beaumont waarin laatstgenoemde 

de graaf smeekte om de brief niet te publiceren. Falloux benadrukte het historische belang van die brief, 

waarop Beaumont antwoordde niet te vrezen dat de publicatie van die brief te weinig, maar eerder te veel 

succes zou oogsten. Uiteindelijk kwamen ze tot een slap compromis. Enkel de eerste helft zou gepubliceerd 

worden en de rest verbrand. Maar enkele jaren later ontdekte Redier in de archieven van Beaumonts 

echtgenote Clémentine de La Fayette (kleindochter van de gerenommeerde generaal) allerlei kopieën van 

brieven, inclusief van de integrale versie van de verbrande brief. 
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vrouw Sophie de Swetchine
47

 was gevoelig en ontroerend, maar enkel het tweede deel 

bevatte een familiegeheim. Het ging als volgt: 

 

Je ne sais si je vous ai jamais raconté un incident de ma jeunesse, qui a laissé dans 

toute ma vie une profonde trace ; comment, renfermé dans une sorte de solitude 

durant les années qui suivent immédiatement l’enfance, livré à une curiosité 

insatiable, qui ne trouvait que les livres d’une grande bibliothèque pour se satisfaire, 

j’ai entassé pêle-mêle dans mon esprit toutes sortes de notions et d’idées, qui 

d’ordinaire appartiennent plutôt à un autre âge. Ma vie s’était écoulée jusque-là dans 

un intérieur plein de foi, qui n’avait pas même laissé pénétrer le doute dans mon âme. 

Alors le doute y entra, ou plutôt s’y précipita avec une violence inouïe, non pas 

seulement le doute de ceci ou de cela, mais le doute universel. J’éprouvai tout à coup 

la sensation dont parlent ceux qui ont assisté à un tremblement de terre, lorsque le sol 

s’agite sous leurs pieds, les murs autour d’eux, les plafonds sur leurs têtes, les 

meubles dans leurs mains, la nature entière devant leurs yeux. Je fus saisi de la 

mélancolie la plus noire, pris d’un extrême dégoût de la vie sans la connaître, et 

comme accablé de trouble et de terreur à la vue du chemin qui me restait à faire dans 

le monde.  

Des passions violentes me tirèrent de cet état de désespoir. Elles me détournèrent de la 

vue de ces ruines intellectuelles, pour m’entraîner vers les objets sensibles. Mais, de 

temps à autre, ces impressions de ma première jeunesse (j’avais seize ans alors) 

reprennent possession de moi. Je revois alors le monde intellectuel qui tourne et je 

reste perdu et éperdu dans ce mouvement universel, qui renverse ou ébranle toutes les 

vérités sur lesquelles j’ai bâti mes croyances et mes actions. 

Voilà une triste et effrayante maladie, Madame. Je ne sais si je l’ai jamais décrite à 

personne avec autant de force et malheureusement de vérité qu’à vous. Heureux ceux 

qui ne l’ont jamais connue, ou qui ne la connaissent plus !
 48

 

 

Tocqueville gaf aan dat hij op zestienjarige leeftijd deze aardbeving-ervaring had op het 

vlak van zijn zekerheden. Deze ‘doute universel’ had uiteraard ook betrekking op het geloof, 

waarvan hij tot dan toe vervuld was (‘Ma vie s’était écoulée jusque-là dans un intérieur plein 

de foi […]. Alors le doute […] s’y précipita avec une violence inouïe’). De crisis heeft een 

diepe impact gehad op zijn geloofsleven, nog vóór hij één letter had gepubliceerd. 

Er doken nog meer brieven op die bevestigden dat Alexis inderdaad niet zo gelovig was 

als hij liet uitschijnen in zijn publicaties. Zo schreef hij een jaar later (op 24 februari 1857) in 

een brief aan Arthur de Gobineau: ‘Je ne suis pas croyant (ce que je suis loin de dire pour me 

                                                 
47

 Sofia Petrovna Soïmonov werd in 1782 te Moskou geboren en groeide op in het paleis van Catharina de 

Grote. Op haar zeventiende werd ze uitgehuwelijkt aan de veertigjarige generaal Nicolas Serguiévitch 

Swetchine. Door de toenmalige invloed van de Jezuïeten aan het Russische Hof maakte zij in 1815 de overstap 

van de Russisch-orthodoxe naar de rooms-katholieke kerk. In 1816 verhuisde ze naar Parijs en integreerde ze 

zich in de intellectuele, conservatieve middens, waar Joseph de Maistre en Louis de Bonald de denklijn 

bepaalden. In 1826 opende ze haar eigen literair salon, dat gefrequenteerd werd door de literaire, politieke en 

kerkelijke notabelen van katholieke signatuur. Vermoedelijk hebben Sophie en de 23 jaar jongere Alexis 

elkaar leren kennen in de jaren 1840, maar pas vanaf 1855 zouden zij een even ernstige als intieme 

correspondentie met elkaar onderhouden. Zie bijvoorbeeld (OC6, 290). Haar eruditie, oprechtheid en 

genegenheid voor vrijheid en geloof maakten van haar een soort biechtmoeder van Alexis. Het parcours van 

Sophie de Swetchine vertoont opvallende parallellen met de Russische generaalsdochter Lou Salomé, die ook 

naar West-Europa emigreerde om in literaire salons een grote aantrekkingskracht uit te oefenen op denkers als 

Friedrich Nietzsche, Paul Rée en Sigmund Freud. Cf. (Sanders, Vulkaan van subtiliteiten. Inleiding tot 

Nietzsches sterrenvriendschap 2006, 45) 
48

 (Redier 1925, 287-8). Volgens André Jardin zou Mary Mottley graaf Falloux bedreigd hebben met een proces 

als hij die brief zou publiceren. (Jardin, Alexis de Tocqueville 1805-1859 1984, 54) 
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vanter)’.
49

 Het was dan ook terecht als Gobineau in een latere brief aan Tocqueville schreef: 

‘Vous êtes beaucoup moins préoccupé, dans l’admiration que vous inspire le christianisme, 

de sa vérité absolue, que de son utilité politique’.
50

 

Hoewel deze twee crises nauwelijks of niet werden opgemerkt door zijn omgeving, is 

Alexis vooral die tweede crisis nooit te boven gekomen. Zij heeft zijn levensverhaal in twee 

gehakt en hem getekend voor het leven. 

Na het collège de Metz zou Tocqueville hogere studies aanvatten. De tip van monsieur 

Mougin om geschiedenis te studeren lag minder in de lijn van de familietradities dan een 

officiersopleiding. Alexis overwoog om zich, net als Kergorlay, in te schrijven voor een 

militaire ingenieurscarrière aan de Parijse École Polytechnique. Maar omwille van zijn frêle 

constitutie en omdat Lesueur had gezegd het zonde te vinden om zo’n briljante geest te 

verstikken onder een helm, werd het een andere richting die ook in de familietraditie lag, 

namelijk een opleiding in de Rechten.
51

 Van 1823 tot 1826 volgde hij te Parijs een juridische 

opleiding die, zoals toen gebruikelijk was, uitmondde in twee licentiaatstheses; de ene in het 

Latijn, de andere in het Frans. Tijdens die opleiding heeft Alexis zich matig tot stierlijk 

verveeld. Dat is vreemd, want later heeft hij zich grondig verdiept in de wetten van de 

Verenigde Staten, Frankrijk, Engeland en Duitsland. Bovendien heeft hij het grootste deel 

van zijn professioneel leven wetgevend werk verricht. Maar voor Tocqueville waren de 

wetten slechts de afspiegeling van iets dat wezenlijker was, namelijk de zeden van een volk. 

Verder in dit werk zal duidelijk worden dat ook wanneer Tocqueville over religie schreef, 

zijn hoofdbekommernis bijna altijd de religieuze zeden betrof. 

Het fatsoen dat Lesueur hem had bijgebracht heeft tijdens zijn studententijd in Parijs 

terug de overhand genomen. Op basis van de beschikbare bronnen heeft Alexis zich na zijn 

periode te Metz zijn gehele verdere leven gedragen als de quasi perfecte gentleman, enkele 

scharrels tijdens zijn huwelijksleven niet te na gesproken. 

Nadat hij zijn diploma had behaald, besloot hij te reizen met zijn broer Édouard. Het duo 

doorkruiste Italië, waar ze elke belangrijke stad aandeden, met een excursie naar het 

koninkrijk Sicilië als toemaat. Uit Alexis’ dagboeken van die reis blijkt dat hij er meteen de 

vlijt aan de dag legde, die zou terugkomen tijdens zijn talrijke andere reizen naar de 

Verenigde Staten, Canada, Ierland, Groot-Brittannië, Algerije…
52

 Al wat hem opviel werd 

eerst rigoureus neergepend en vervolgens geannoteerd met persoonlijke bedenkingen, waarbij 

hij vaak met contrasten werkte in de tijd en in de ruimte. Zo contrasteerde hij later vaak de 

democratie met de aristocratie en de Verenigde Staten met Frankrijk.
53

 Op die manier werd 

gezocht naar allerlei grondslagen en uitgangspunten die de lokale cultuur, zeden en politieke 

structuren konden verklaren.
54
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 Niettemin voelden enkelen van Alexis’ adellijke vrienden zich geschandaliseerd toen hij zich inschreef aan de 

balie van Versailles. Zij stelden dat zijn voorvaderen altijd de degen hadden gedragen… ‘et vous portez la 

robe’. (de Tocqueville and Nassau, Correspondence with Nassau 1 1872, 123) 
52

 Voordien had Alexis ook al Zwitserland bezocht, in 1822 met Eugène Stöffels en in 1823 met zijn vrienden 

Charles en Victor Malartic, maar zijn latere geschriften over dat land (Œuvres I, 613-54, 1473-92) zijn 

gebaseerd op reizen die pas in 1829 en 1836 plaatsvonden. 
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 In de befaamde Yale Tocqueville Collection (in de Beinecke Rare Book and Manuscript Library te Yale) 

bevindt zich een losse notitie van Tocqueville waarop een interessante bemerking staat in dit verband: ‘Pour 
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 Max Weber – die beïnvloed was door Tocqueville – zou deze techniek overnemen en in dat verband vaak 

spreken over ‘ideaaltypes’. (Casajus 1996) 
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Na een intensieve wandeling doorheen Rome beklommen Alexis en Édouard het 

Capitool, langs de kant van de Campo Vaccine. De broers vleiden zich neer in het gras; de 

jongste viel in slaap en had een droom die Beaumont later als volgt beschreef: 

 

Pendant son sommeil l’ancienne Rome lui apparaît tout entière avec son passé, ses 

héros, sa gloire, sa puissance, surtout sa liberté ; il voit ainsi se succéder devant lui 

tous les grands événements et tous les grands hommes de l’antiquité romaine, depuis 

la fondation de la République jusqu’au meurtre de César, depuis le premier Brutus 

jusqu’à l’avènement d’Auguste.
55

 

 

Plots werd hij gewekt door een processie monniken die blootvoets de treden van het 

Capitool beklommen, op weg naar een kerkdienst. Een veehoeder luidde intussen een bel om 

zijn kudde te verzamelen die stond te grazen op het forum… ‘Je me levai, dit-il, 

m’acheminant lentement vers ma demeure, tournant de temps en temps la tête, et me disant : 

Pauvre humanité, qu’es-tu donc?’ 

De beschrijving van deze droom biedt glimpen van Alexis’ latere intellectuele arbeid; 

een fascinatie voor religie, vrijheid en politiek, de Romeinse klassiekers vaag indachtig. Maar 

ook een bekommernis voor de mensheid als zodanig in al haar grandeur én banaliteit. Zoals 

we verder in dit werk zullen zien, verwoordde hij dat vaak op een wijze als was hij zelf boven 

die mensheid verheven, doch zonder aanmatigend te zijn. 

Tijdens zijn excursie naar Sicilië werd hij ook getroffen door de ellende van de 

bevolking als gevolg van hopeloos wanbestuur. Dit bracht hem tot meditaties over de 

basisvereisten tot voorspoed en geluk der volkeren. Later zou hij in het industrialiserende 

Groot-Brittannië andermaal geconfronteerd worden met onmenselijke leefomstandigheden. 

Die vaststellingen over de armoede van heel wat Europese burgers zouden hem inspireren tot 

spreekbeurten en publicaties over het pauperisme.
56 

MAGISTRATUUR VAN VERSAILLES 

Het verblijf in Italië werd afgebroken door een Koninklijke ordonnantie, gedateerd 5 

april 1827, die hem terugriep naar zijn land. Hij werd benoemd tot juge auditeur aan de balie 

van Versailles. Alexis was eenentwintig, de minimumleeftijd om toegelaten te worden tot de 

toenmalige Franse magistratuur. Spoedig bevorderde hij tot juge suppléant en wanneer hij 

zetelde in het Openbaar Ministerie voor het Hof van Assisen te Versailles maakte hij indruk 

op zijn collega’s. Maar al beschikte Alexis over alle kwaliteiten die de magistratuur van hem 

verlangde, toch bood dit spoor niet de uitdaging waar deze geëngageerde en plichtsbewuste 

edelman naar op zoek was. Het waren toen nochtans interessante tijden voor de Franse 

rechtspraak. Na het valse liberalisme ten tijde van de revolutie en het keizerrijk, waren 

eerlijke processen in die tijd een nieuwigheid. Maar Alexis was vooral geïntrigeerd door het 

liberale constitutionele kader en de wisselwerking daarvan met de Franse samenleving. Dat 

soort circulaire beïnvloedingen of kruisstellingen (i.c. van de maatschappelijke realiteit en het 

wetgevende kader, maar bijvoorbeeld ook van de zeden en de democratie, van de publieke 

opinie en het politiek beleid of van de industriële geest en de literaire nijverheid) zijn een 

terugkerend thema in Tocquevilles oeuvre. Claude Lefort besprak dit uitvoerig en verwees 
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ernaar met een term die hij aan Maurice Merleau-Ponty had ontleend en die verwijst naar de 

Griekse kruisvormige letter ‘chi’ (χ): chiasme.
57

 

Alexis was ook geïntrigeerd door de partijpolitiek die opkwam en die de samenleving 

verdeelde door de machtsstrijd tussen meerderheid en oppositie die zich afspeelde binnen een 

grondwettelijk kader en door de pers die alles geestdriftig duidde. 

Onder zijn collega’s ontmoette hij Gustave Auguste Bonnin de la Bonninière de 

Beaumont. Aan de gesprekken met hem kon Alexis zich laven en de onderwerpen gingen alle 

richtingen uit. Op enkele punten heeft de welbespraakte, fijnzinnige, maar toch ietwat 

oppervlakkige Gustave ook een aanvullende rol gespeeld ten aanzien van de eerder timide 

Alexis, niet in het minst tijdens hun Amerikareis die ze samen ondernamen. Alexis deelde 

toen een appartement met Gustave te Versailles en een van hun buurmeisjes heette Mary 

Mottley
58

, Alexis’ latere echtgenote. 

In diezelfde periode kreeg Tocqueville de intellectuele vorming waar hij het meeste van 

zou opsteken. In combinatie met zijn voltijdse baan als magistraat, volgde hij samen met 

Gustave geschiedeniscolleges aan de Sorbonne bij François Guizot. Zo nam Alexis de raad 

van monsieur Mougin alsnog ter harte. Van december 1828 tot mei 1830 volgden zij met veel 

aandacht Guizots lezingen over zijn Histoire générale de la civilisation en Europe
59

 en zijn 

Histoire de la civilisation en France. Alexis’ notities van die colleges werden niet 

gepubliceerd maar wel gearchiveerd (in de Archives Tocqueville, dossier 69). Jardin citeerde 

er een stuk uit: 

 

L’histoire de la civilisation… veut et doit vouloir embrasser tout en même temps. Il 

faut examiner l’homme dans toutes les positions de son existence sociale. Il faut 

qu’elle suive ses développements intellectuels dans les faits, dans les mœurs, dans les 

opinions, dans les lois et dans les monuments de l’intelligence, il faut qu’elle 

descende en lui-même, qu’elle apprécie les influences étrangères au milieu desquelles 

il s’est trouvé placé. En un mot, c’est tout l’homme qu’il faut peindre, pendant une 

période donnée, et l’histoire de la civilisation n’est autre chose que le résumé de 

toutes les notions qui se rapportent à lui.
60

 

 

Wie vertrouwd is met het oeuvre van Tocqueville, beseft dat deze passage uit zijn 

cursusnotities illustreert hoe belangrijk de rol van Guizot moet zijn geweest voor de 

methodologie die Tocqueville later zou hanteren. Claude Lefort heeft meermaals gesteld dat 

Tocqueville de eerste was die begrepen had dat democratie veel meer is dan een politiek 

regime; het is een cultuur of een maatschappelijke toestand… un état social.
61

 Maar eigenlijk 

had Tocqueville die gedachte ontleend aan les doctrinaires, een groep waarin Guizot een 

leidende rol speelde. Zij waren liberale royalisten en stonden onder leiding van Pierre Paul 

Royer-Collard die de monarchie wilden verzoenen met de Revolutie. Guizot merkte de 
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 In 1964 verscheen Le visible et l’invisible van Maurice Merleau-Ponty, met vooraan een avertissement en 
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genialiteit van Tocqueville op en na het verschijnen van het eerste volume van De la 

démocratie bleek ook Royer-Collard uitermate enthousiast te zijn over hem.
62

 

Tocqueville is zelf nooit een doctrinair geweest – hij is nooit een ondubbelzinnig 

aanhanger geweest van welke strekking dan ook –, maar verschillende van zijn sleutelideeën 

had hij wel rechtstreeks aan hen ontleend, zoals zijn eeuwige zoektocht naar le juste milieu en 

het inzicht dat machtsconcentraties iedere vorm van goed bestuur kunnen hypothekeren.
63 

NAAR AMERIKA 

Na de Julirevolutie van 1830 werd ‘Bourbonkoning’ Charles X vervangen door 

‘burgerkoning’ Louis-Philippe. Tocqueville gruwelde van de halfslachtigheid waarmee hij 

zich probeerde voor te doen als tegelijk koning, edelman, burger en halfslachtige 

sympathisant van de revolutie. Niettemin werd van alle Franse ambtenaren verwacht dat zij 

hem trouw zworen. Het kostte Tocqueville verschrikkelijk veel moeite om de drie woorden 

van trouw uit te spreken: je le jure… In een brief aan zijn toenmalige verloofde, Mary 

Mottley, schreef hij: 

 

Je viens enfin de le prêter, ce serment ! Ma conscience ne me reproche rien, mais je 

n’en suis pas moins profondément blessé et je mettrai ce jour au nombre des plus 

malheureux de ma vie. […] Tout l’orgueil que j’ai reçu en partage se révolte en moi ; 

et cependant, je n’ai pas manqué à mon devoir. […] Je suis en guerre avec moi-même. 

C’est un état nouveau, affreux pour moi. Voilà le premier pas fait. Où m’arrêterai-je ? 

Oh ! Que j’avais donc raison d’appeler de mes vœux la guerre civile ! Que la marche 

eût été simple, alors que le devoir eût été d’accord avec toutes les susceptibilités de 

l’honneur... Comme ma voix a changé au moment où j’ai prononcé ces trois mots ! Je 

sentais que mon cœur battait à briser ma poitrine.
64

 

 

Als zoon van een prefect uit de Restauratieperiode en telg uit een legitimistisch geslacht, 

beloofde de Julimonarchie weinig goeds voor Alexis’ carrière. Beaumont was evenmin 

opgezet met Louis-Philippe, waardoor de kompanen afstand wilden nemen en Alexis bedacht 

daartoe een plan. Ondanks alle ontsporingen had hij begrepen dat de democratie zich in zijn 

land had gevestigd om er te blijven en als hij de ontwikkelingen van het pril 

democratiserende Frankrijk aanschouwde, vroeg hij zich af wat inherent was aan de 

democratie en wat slechts tijdelijke afrekeningen waren met het aristocratische verleden. In 

tegenstelling tot Frankrijk was Amerika al van bij zijn oprichting een volwaardige 

democratie, waardoor de historische ballast – zo kenmerkend voor Frankrijk – daar minder 

speelde. Daarom wilde Tocqueville het land observeren in de hoop er Amerikaanse 

oplossingen te vinden voor Franse problemen, al stelde hij het Amerikaanse model zeker niet 

klakkeloos te willen overnemen.
65
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 Hoewel Royer-Collard en Tocqueville het soms grondig oneens waren met elkaar, was de wederzijdse 
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Typisch aan revoluties is dat daags nadien zowat alle hervormingsplannen worden 

toegejuicht. Nu werd in Frankrijk al lang nagedacht over een herziening van het 

gevangeniswezen en naar verluidt kon het Amerikaanse penitentiair stelsel gelden als model. 

Het plan bestond erin dat de beide heren een aanbod zouden doen aan Minister van 

Binnenlandse Zaken Montalivet om dat gevangenissysteem ter plaatse te bestuderen, áls ze 

daartoe een officieel mandaat kregen… Ze kregen het, maar dat was slechts een voorwendsel 

om een grondige studie aan te vatten van alle Amerikaanse instellingen en zeden. Vaak wordt 

De la démocratie en Amérique voorgesteld als een uit de hand gelopen verslag van die studie 

van het Amerikaanse gevangenissysteem, maar van meet af aan was die slechts een smoes 

om heel de Amerikaanse cultuur tegen het licht te houden. Anderzijds was er geen sprake van 

enige fraude; het duo kreeg er geen enkel budget voor (zelfs hun salaris werd tijdens de reis 

opgeschort) en bij terugkeer leverden ze een sterk verslag af over het onderwerp waarvoor ze 

waren gemandateerd.
66

 Veel later, in 1843, zou Tocqueville als parlementslid overigens een 

rapport indienen over de effectieve hervorming van het Franse gevangeniswezen. 

Op 2 april 1831 staken ze van wal in Le Havre op een schip met dezelfde naam. Op 9 

mei arriveerden ze in New Port (Rhode Island), vanwaar ze met een stoomschip doorreisden 

naar New York. Gedurende negen maanden toerde het duo Noord-Amerika rond (inclusief 

Montréal en Québec) en ze leken overal te zijn geweest. Ze schuimden bibliotheken en 

overheidsarchieven af, bezochten gevangenissen (Sing-Sing, Auburn…), hadden gesprekken 

met hoogwaardigheidsbekleders in de chicste salons (inclusief een onderhoud met de 

toenmalige Amerikaanse president Andrew Jackson), maar ook met avonturiers in boshutten, 

zwarte slaven en opgejaagde indianen. De joviale Gustave verleidde mensen uit alle klassen 

tot een openhartig gesprek door het vertellen van reisanekdotes, met zijn vrolijke fluitspel en 

met de intrigerende schetsen die hij maakte van al wat ze tegenkwamen. Ondertussen 

noteerde de meer bezadigde en minder eloquente Alexis alles in de schriftjes die het kladwerk 

vormden van De la démocratie en Amérique.
67

 Op 20 februari 1832 arriveerden ze terug in 

Le Havre. 

Op 21 mei van dat jaar diende Tocqueville zijn ontslag in als magistraat. Dat zijn vriend 

Beaumont de bons had gekregen na zijn weigering om het Openbaar Ministerie te 

vertegenwoordigen op het proces van barones de Feuchères zou de doorslag hebben gegeven. 

Kort nadien belandde Tocqueville in een depressie die hem onbekwaam maakte om wat dan 

ook te ondernemen. Beaumont deed intussen aan penitentiair toerisme. In Lyon, Genève en 

Lausanne bezocht hij strafinstellingen die bijkomend materiaal opleverden voor hun rapport 

dat in 1833 verscheen. Du système pénitentiaire aux États-Unis, et de son application en 

France
68

 was een verslag van 439 bladzijden. Het bevatte veel empirisch materiaal, zoals 

grondplannen van Amerikaanse gevangenissen en vergelijkingen tussen Frankrijk en 

Amerika qua geldboetes en salarissen van cipiers. Aan de basis van al Tocquevilles 

publicaties lagen grondige, empirische studies. Hij was pragmatisch in de pogingen om zijn 

lezers te overtuigen van stichtende ideeën en steeds op zoek naar de gulden middenweg 

tussen excessen allerhande. 
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suivi d'un appendice sur les colonies pénales et de notes statistiques 1833). 



55 

 

DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE 

Het schrijfwerk van Du système pénitentiaire was vooral van de hand van Gustave; hij 

werd overigens als eerste auteur vernoemd op de cover. Op de achterflap stond in grote 

letters: ‘Les mêmes auteurs publieront en 1833 : INSTITUTIONS ET MŒURS 

AMÉRICAINES’. Dat verscheen nooit, maar het was ongetwijfeld de werktitel van De la 

démocratie en Amérique. Kennelijk was Beaumont aanvankelijk voorzien als medeauteur en 

heeft de publicatie twee jaar vertraging opgelopen. 

Terwijl Gustave zich had toegelegd op het concrete schrijfwerk van Du système 

pénitentiaire, bracht Alexis structuur in de notitieboekjes van zijn Amerikareis en in 1835 

verscheen dan het eerste volume van De la démocratie en Amérique. Datzelfde jaar verscheen 

de Franstalige editie ook in Engeland, België
69

 en de VS. Nog steeds in 1835 verscheen ook 

de Engelse vertaling ervan. Het tweede volume verscheen overigens op dezelfde dag (20 april 

1840) in de beide talen. Het vertaalwerk van de beide volumen gebeurde door de Engelse 

journalist Henry Reeve die Tocqueville in contact had gebracht met John Stuart Mill en 

François Guizot. 

In 1835 hield Tocqueville voor de Société académique van Cherbourg ook een lezing 

over armoede die werd gepubliceerd. Twee jaar eerder had hij immers een maand in 

Engeland verbleven, waar hij getroffen werd door de paradox van de opkomende 

massaproductie die kennelijk ook massa’s armoede produceerde. In Engeland had hij ook 

inspiratie opgedaan om de Amerikaanse industrialisatie scherper te duiden in De la 

démocratie.
70

 

In 1840 publiceerde Beaumont een roman genaamd Marie, ou L’esclavage aux États-

Unis : tableau de mœurs américaines.
71

 Het was een fictief liefdesverhaal dat uitweidde over 

de rassenscheiding te midden van een moraliserende cultuur. Tegelijk werden ook de 

Amerikaanse instellingen beschreven. Dat leverde een ongebruikelijke mix op van zakelijke 

data met een triviale love story. Er werden meerdere edities van gedrukt, ook in Engelse 

vertaling. Aan het eind van zijn leven kon Beaumont terugblikken op enig persoonlijk succes, 

maar hij heeft de geschiedenisboeken maar gehaald als vriend van Tocqueville. Nochtans was 

de invloed wederzijds. Kort vóór hun gezamenlijke reis naar de VS schreef Alexis aan 

Gustave: 

 

Le fait est que vous êtes le seul homme au monde sur le jugement duquel je puisse 

m’appuyer avec confiance. […] Les mêmes études, les mêmes projets, les mêmes 

lieux nous rassemblent et peuvent nous rassembler pendant tout le cours de notre 

existence. Quelle circonstance rare et inappréciable ! Chacun de nous trouve en 

l’autre l’homme le plus à même de lui donner des conseils et le plus décidé à ne pas 

les lui épargner.
72

 

 

Tot aan het eind van zijn leven is Tocqueville in nauw contact gebleven met Beaumont, 

hun carrières liepen grotendeels parallel en ze waren elkaars eerste kritische lezers. In die zin 

is hun vriendschap enigszins te vergelijken met die van Karl Marx en Friedrich Engels. 

Tussen Alexis en Gustave is wel enige spanning ontstaan toen ze beiden politiek actief 

waren; naar Tocquevilles oordeel was Beaumont te meegaand in partijpolitieke spelletjes. De 
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 (A. de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique 1835). 
70
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vriendschap werd hersteld naar aanleiding van de revolutie van 1848 en toen Alexis een 

inzinking kreeg tijdens het schrijven van L’Ancien Régime et la Révolution nam Gustave de 

geschreven tekst kritisch door en verrichtte hij hand- en spandiensten voor de publicatie 

ervan. 

Zodra De la démocratie verscheen, krioelde het in Frankrijk en de Verenigde Staten van 

lovende recensies, vervolgens ook in Groot-Brittannië, waar het John Stuart Mill was die 

Tocqueville bekendheid gaf.
73

 Enthousiast als hij was over Tocquevilles werk, vroeg Mill 

hem om voor de London and Westminster Review een essay te schrijven over de Franse 

politiek, teneinde de Engelse aristocratie te overtuigen van les doctrines démocratiques. 

Tocqueville antwoordde dat om de Franse politieke situatie te begrijpen, hij eerst de situatie 

van zijn land van vóór de revolutie moest beschrijven en uiteindelijk verscheen L’Etat social 

et politique de la France avant et depuis 1789 
74

 dat vertaald werd naar het Engels door Mill 

zelf en verscheen in 1836.
75

 Het was een historisch essay, dat weinig of geen elementen bevat 

die niet uitvoeriger werden besproken in De la démocratie of later zou worden besproken in 

L’Ancien Régime et la Révolution. 

Het tweede volume van De la démocratie verscheen in 1840. Tegenwoordig worden 

beide volumen gangbaar als één boek beschouwd, maar oorspronkelijk werd dat tweede 

onthaald, zoals vandaag de slappe sequel van een succesvolle Hollywoodproductie. Ten 

onrechte, want ondertussen had de auteur alles laten bezinken en doorwerken. Daar waar het 

eerste volume vooral een zakelijke beschrijving was van het Amerikaans maatschappelijke 

leven en zijn instellingen, was het tweede abstracter en filosofischer. 

HUWELIJK 
 

Ah ! C’est là votre grand art, Marie, 

vous me réconciliez toujours avec le monde et avec moi-même.
76

 

 

Op 26 oktober 1835 huwde Tocqueville met Mary Mottley. Sinds eind 1828 hadden ze 

een liefdesrelatie en met het oog op haar huwelijk had Mary zich van het protestantisme 

bekeerd tot het katholicisme. Een week voor zijn bruiloft schreef Alexis het volgende over 

haar: 

 

Je la trouvais agréable sans être précisément jolie ; son esprit me plut ; ce que je crus 

voir de l’élévation de son âme et de son caractère me plut encore davantage. Je me 

figurai enfin qu’une femme comme celle-là pourrait me donner le bonheur intérieur 

dont j’ai besoin après la vie tant soit peu aventureuse et désordonnée que j’ai menée 

jusqu’ici.
77

 

 

De relatie was minder passioneel dan die met Rosalie Malye, maar de liefde is blijven 

bestaan en de echtelieden hebben vaak kracht bij elkaar gevonden. De grootste crisis die het 

koppel heeft doorgemaakt was rond 1842-1843. Mary was terecht jaloers. Alexis trachtte er 

zich uit te praten met de redenering dat voor een man ontrouw en liefde elkaar niet 
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noodzakelijk uitsluiten.
78

 Kergorlay mocht weer opdraven als relatieconsulent en er werd 

overeengekomen dat Mary haar man voortaan regelmatig zou vergezellen op zijn reizen. 

Met Mary had Alexis niet de verwachtingen ingelost van zijn familie en vrienden: een 

ongefortuneerd, protestants, Brits burgermeisje, zes jaar ouder dan hem.
79

 Jardin verwees 

naar speculaties omtrent Tocquevilles partnerkeuze, als zou hij als verwend kind voor een 

Ersatzmoeder hebben gekozen.
80

 Hij heeft in ieder geval een comfortabel leven geleid. De 

frustraties die blijken uit zijn correspondentie vonden hun oorsprong nooit in relationele 

spanningen of tegenslagen, maar hadden betrekking op abstracte begrippen zoals een tanende 

rol van religie in de samenleving, al te gecentraliseerde politieke structuren, een groeiend 

materialisme en individualisme en vooral over een veralgemeend gevoel van gebrek aan 

zekerheden. Uiterlijk was hij verlegen en innerlijk rusteloos piekerend, op het ongelukkige af. 

De keuze voor Mary illustreert ook hoe Tocqueville, ondanks zijn zachtmoedigheid en 

diplomatie, uiteindelijk toch zijn eigen keuzes maakte, wars van alle externe druk. Over 

zaken die hem nauw aan het hart lagen maakte hij geen flauwe compromissen. De eed van 

trouw die hij in 1830 had afgelegd aan Louis-Philippe was wat dat betreft misschien de 

catharsis die hem assertiever heeft gemaakt dan gebruikelijk was voor een telg uit een oud 

adellijk geslacht. 

POLITIEKE LOOPBAAN 
 

 
Mon plus beau rêve en entrant dans la vie politique, 

était de contribuer à la réconciliation de l’esprit de liberté et 

de l’esprit de religion, de la société nouvelle et du clergé !
81

 

 

 

Na ontslag te hebben genomen als benoemd magistraat, zou Tocqueville nooit meer een 

vaste baan bekleden. De rest van zijn leven was hij hoofdzakelijk actief in de politiek. Bij de 

parlementaire verkiezingen van 1837 stelde Tocqueville zich voor het eerst kandidaat, 

namelijk in de kieskring van Valognes. Deze eerste poging lukte niet, al werd hij kort nadien 

verkozen als lid van de Académie des sciences morales et politiques. Maar de academische 

wereld heeft hem nooit geboeid. Bij de volgende wetgevende verkiezingen, in 1839, werd hij 

verkozen, net als in alle latere electorale campagnes waaraan hij deelnam. 

De eerste legislatuur van Tocquevilles politieke loopbaan voltrok zich nog onder de 

Julimonarchie. Hij zetelde als onafhankelijke, maar om invloed te kunnen uitoefenen zocht 

hij steun bij de Orleanistische liberaal-conservatieve Parti du Mouvement. De partij kende 

twee fracties. De ene stond onder leiding van Adolphe Thiers, die in Tocquevilles ogen een 

man zonder principes was en daarom sympathiseerde hij met de andere fractie; la gauche 

dynastique. Deze stond onder leiding van de advocaat Odilon Barrot, waarmee Tocqueville 

veel inzichten deelde. Toch zou hij altijd stemmen volgens zijn eigen geweten. Tijdens zijn 

eerste jaren in de politiek manifesteerde Tocqueville zich als een man van grote rapporten; 

vier verslagen over ‘vondelingen’, drie over een spoorlijn tussen Parijs en Cherbourg, voorts 

over de hervorming van het gevangeniswezen en over de Algerijnse kwestie. 
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In 1841 werd hij lid van de Académie française.
82

 Hij nam zetel achttien over van de 

toen pas overleden Jean-Girard Lacuée, voormalig Ministre de l’Administration de la Guerre 

en tevens pair de France. Na Alexis’ overlijden zou deze zetel worden overgenomen door de 

liberale benedictijn Dominique Henri Lacordaire. 

Wanneer de verkiezingen van 1846 een resultaat opleverde dat naar Tocquevilles oordeel 

te conservatief was, vreesde hij dat te weinig rekening zou worden gehouden met het volk. 

Samen met enkele liberale collega’s richtte hij de fractie Le Jeune Gauche op. Zij heeft nooit 

meer dan een dertigtal Kamerleden geteld, maar Tocqueville heeft met die achterban wel zijn 

stempel kunnen drukken op het regeerakkoord. 

Zowel in 1841 als in 1846 bracht Tocqueville een bezoek aan Frans-Algerije, de tweede 

reis was als rapporteur van een parlementaire commissie belast om de daadwerkelijke situatie 

van het land in kaart te brengen. Zijn haren rezen te berge toen hij zag hoe ellendig de 

kolonie werd bestuurd en hoe verloederd ze er bij lag. Ook in zijn eigen land ging het niet 

voor de wind. Zijn invloed op het regeerakkoord volstond niet om de gemoederen van het 

volk te bedaren. Zijn ongerustheid daarover nam toe en op 27 januari 1848 hield hij een 

dramatische toespraak in de Kamer. Hij stelde dat de toenmalige kalmte in het land 

bedrieglijk was, dat de Julimonarchie zou vallen en een revolutie imminent was. In het 

proces-verbaal van dat discours stond: ‘Je crois que nous nous endormons à l’heure qu’il est 

sur un volcan (Réclamations), j’en suis profondément convaincu. (Mouvements divers)’
83

 

Tijdens Tocquevilles vurige oproep protesteerden sommige Kamerleden, terwijl andere 

doolden van stoel tot stoel om te keuvelen met elkaar. Het bracht Tocqueville niet van de 

wijs: 

 

Est-ce que vous ne ressentez pas, par une sorte d’intuition instinctive qui ne peut pas 

s’analyser, mais qui est certaine, que le sol tremble de nouveau en Europe ? 

(Mouvements.) Est-ce que vous ne sentez pas... que dirais-je ?.... un vent de 

révolution qui est dans l’air ? Ce vent, on ne sait où il naît, d’où il vient, ni, croyez-le 

bien, qui il enlève : et c’est dans de pareils temps que vous restez calmes en présence 

de la dégradation des mœurs publiques... La dégradation des mœurs publiques vous 

amènera dans un temps court, prochain peut-être, à des révolutions nouvelles.... Est-ce 

que vous avez, à l’heure où nous sommes, la certitude d’un lendemain ? Est-ce que 

vous savez ce qui peut arriver en France d’ici à un an, à un mois, à un jour peut-être ? 

Ce que vous savez, c’est que la tempête est à l’horizon ; c’est qu’elle marche sur 

nous ; vous laisserez-vous prévenir par elle ? (Interruption au centre.) 

Messieurs, je vous supplie de ne pas le faire je ne vous le demande pas, je vous en 

supplie je me mettrais volontiers à genoux devant vous, tant je crois le danger réel et 

sérieux, tant je pense que le signaler n’est pas recourir à une vaine forme de 

rhétorique. Oui, le danger est grand ! conjurez-le quand il en est temps encore 

corrigez le mal par des moyens efficaces, non en l’attaquant dans ses symptômes, 

mais en lui-même.
84
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Voorts riep hij zijn collega’s op tot een mentaliteitswijziging, maar dat was het laatste 

waar de Kamerleden van de meerderheidspartijen aan dachten. Een collega zou ondertussen 

een smalende opmerking hebben gemaakt over Alexis’ bleke gelaatskleur… Minder dan een 

maand later verbleekte het gelaat van alle Kamerleden; de revolutie brak effectief uit. 

Hoewel zijn parlementaire donderpreek lachwekkend was overgekomen, hebben de 

daarop volgende feiten Tocqueville veel ontzag verleend onder zijn collega’s. Hij werd 

verkozen tot l’Assemblée Constituante au suffrage universel die zich zou buigen over de 

wenselijkheid van het algemeen stemrecht. Tegelijk werd hij lid van de commissie die de 

nieuwe grondwet zou schrijven. Daarin steunde hij de idee om de président de la République 

via algemeen stemrecht een mandaat van vier jaar te verlenen dat niet meteen kon verlengd 

worden, maar hij verzette zich tegen het initieel voorgestelde recht op werk. Zo een recht zou 

de staat immers tot ondernemer maken en het vrije ondernemerschap fnuiken. Veel van zijn 

ideeën haalden het, al moest hij ook toegevingen doen. Vooral zijn pogingen om de Franse 

politiek te decentraliseren, onder meer via een bicameraal systeem, mislukten. 

In 1849 werd Tocqueville nogmaals herkozen en op 2 juni 1849 werd hij minister van 

Buitenlandse Zaken, maar de regering – geleid door Odilon Barrot – viel al op 30 oktober. 

Nog steeds datzelfde jaar werd hij president van de Algemene Raad van la Manche, een post 

die hij behield tot 1852. 

In maart 1850 viel Alexis een eerste maal ten prooi aan tuberculose, al werd de diagnose 

nog niet gesteld. De artsen raadden hem aan de winter in het zuiden door te brengen. Met zijn 

echtgenote reisde hij naar de Italiaanse stad Sorrento. Daar begon hij aan zijn Souvenirs; een 

verslag van de omwentelingen van 1848. Hij wilde het niet meteen uitgeven en dat gebeurde 

uiteindelijk pas vele jaren na zijn overlijden, in 1893. In december 1850 stuurde Alexis vanuit 

Sorrento ook een brief naar Kergorlay waarin hij te kennen gaf een boek te willen schrijven 

over de Revolutie.
85

 

Terug in Frankrijk werd hij verslaggever van de commissie voor de herziening van de 

Grondwet. Tocqueville voelde een tijdsdruk, omdat hij vreesde dat een staatsgreep op til was. 

Het voorstel genoot net niet de vereiste drie-vierde meerderheid voor een 

Grondwetswijziging. Het leek alsof de commissie haar werkzaamheden gewoon verder 

diende te zetten, maar op 2 december 1851 pleegde Louis-Napoleon Bonaparte effectief een 

staatsgreep. Enkele dagen later tekende Tocqueville een decreet tot afzetting van deze prins-

president wegens ambtsmisbruik. Alle parlementsleden die hadden meegewerkt aan deze 

poging om de staatsgreep te fnuiken werden enkele dagen gevangen genomen, ook Alexis. 

In 1852 weigerde hij de eed af te leggen aan een dictatoriaal en antiliberaal regime en 

nam hij ontslag uit al zijn politieke functies. Tijdens zijn laatste jaren in de politiek had 

Tocqueville het gevoel gehad greep te krijgen op het bestuur van zijn land. Hij begon er in te 

slagen de staatsstructuren van Frankrijk beter te stroomlijnen, wat altijd een grote ambitie 

was geweest. De staatsgreep van Napoleon III maakte daar een abrupt einde aan. Enkel om 

die reden heeft hij de politiek verlaten. Van zijn grootste ambitie om via directe politieke 

actie Frankrijk op de sporen te krijgen is minder terecht gekomen dan hij had gehoopt. 

Het politieke falen van heel wat verlichte denkers heeft in de geschiedenis alvast één 

zegen opgeleverd, namelijk dat ze dan vaak in de pen kruipen om geniale werken te 

schrijven. Indien Thucydides met zijn noordelijke Atheense legers had standgehouden tegen 

de Spartanen in Amphipolis, zouden we niet beschikken over zijn magistrale geschiedenis 

van de Peloponnesische oorlog. Indien de Medici Niccolò Machiavelli op post hadden 

gehouden als secretaris van de Tweede Kanselarij van de Florentijnse republiek, als hij niet 

alleen een vos was geweest, maar ook een leeuw die wolven verslond
86
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vandaag geen Il Principe of Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. Voor Thomas Hobbes 

was het niet zozeer een kwestie van falen, maar hij heeft zowel zijn De Cive als zijn 

Leviathan geschreven toen hij de Engelse burgeroorlog ontvluchtte. En zo ook, wanneer 

Napoleon III de grondwet – waar Tocqueville een belangrijk auteur van was – niet naar de 

prullenmand had verwezen, dan was er vandaag geen L’Ancien Régime et la Révolution 

geweest. Zonder al dat onheil was de filosofie vandaag armer geweest. 

In verband met zijn tweede meesterwerk maakte hij in 1854 nog een reis naar Duitsland, 

met oog op een vergelijkende studie van de toestand van de feodaliteit in Frankrijk en 

Duitsland in de achttiende eeuw. Na het verschijnen van dat werk wilde hij er andermaal een 

diptiek van maken, dus net als De la démocratie. Zo maakte hij in 1857 nog een reis naar 

Engeland, om er de diplomatieke correspondentie uit te vlooien. Tuberculose heeft echter 

verhinderd dat het tweede luik verscheen, maar de voorbereidende nota’s van het tweede deel 

werden wel postuum gepubliceerd als Considérations sur la Révolution.
87 

VILLA MONTFLEURY TE CANNES 
 

 
Nous avons loué ici une maison très agréable […]. 

On a en face de soi et autour de soi des bois d’oliviers 

au-dessus desquels s’étend la mer ; 

tout cela serait fort agréable à voir si on avait le cœur gai […].
88

 

 

 

Alexis heeft nooit een sterke constitutie gehad, al zou dat zelden problemen hebben 

opgeleverd tijdens zijn reizen. Beaumont vertelde dat hij integendeel, meermaals had 

meegemaakt dat Alexis ijskoude rivieren overzwom, bij gebrek aan brug of boot. Hij kon ook 

probleemloos uren op de rug van een paard door de Amerikaanse wildernissen rijden. Alleen 

op een reis naar Algerije werd hij eens ernstig ziek.
89

 Toen de eerste tekenen van tuberculose 

opdoken bekommerde Alexis zich daar nauwelijks om, maar vanaf de eerste helft van 1858 

was er geen ontkomen meer aan. Hij spuwde bloed, waardoor het koppel besloot de winter 

door te brengen in Cannes. Toen Mary en haar koortsige echtgenoot arriveerden lag er 

sneeuw aan de Azurenkust.
90

 Het echtpaar verbleef in Montfleury, een villa met twintig 

ruime kamers en vier hectaren parken en boomgaarden. 

Tocqueville beschouwde twijfel, ziekte en de dood als de drie grootste vormen van 

ellende
91

; tijdens de vijf maanden te Cannes werd hij met alle drie geconfronteerd. In de 

eerste brieven sakkerde hij nog over laattijdig gearriveerde reiskoffers en een gebrek aan 

boeken, maar de ziekte werd hardnekkig. Alexis koesterde veel illusies omtrent zijn 

beterschap of deed alsof. Hij sprak over de afwerking van L’Ancien Régime et la Révolution, 

over reizen die hij nog wilde ondernemen en de wereldpolitiek volgde hij op de voet. In zijn 

laatste levensmaand schreef hij nog veel brieven om zijn vrienden gerust te stellen, ook al 

hadden de dokters hem duidelijk gemaakt dat het einde nabij was. Volgens Beaumont speelde 

zijn entourage dat spel grotendeels mee, al zou zijn ziel kalmer worden: ‘Sa disposition 

devenait chaque jour plus douce et plus tendre, son caractère plus uni, sa pensée plus 

religieuse et plus résignée’.
92
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De sfeer tussen de echtelieden was liefdevol, al verveelden ze zich steendood. Tijdens 

zijn actieve leven had Tocqueville ‘luiheid’ veracht als een weerzinwekkende ondeugd… van 

slavendrijvers in de VS, van verloederde edellieden die de grandeur van de aristocratie 

hadden vergooid, van uitstervende indianen en even monkelend als onterecht maakte hij soms 

opmerkingen over zijn eigen luiheid.
93

 Nu lag hij maandenlang in bed met niets om handen. 

Mary zat steevast aan zijn zijde. Zijn broers en Beaumont hebben hem er weliswaar lange tijd 

vergezeld en Kergorlay arriveerde net op tijd om hem bij te staan in zijn allerlaatste dagen.  

Ook bij Mary doken kwalen op, zoals een oogziekte, waardoor ze in het donker moest 

blijven. Haar uitgetelde man maakte zich zorgen over haar, maar moest vaak in de 

buitenlucht vertoeven. Tijdens zijn laatste weken waakten beurtelings twee nonnen aan zijn 

bed; sœur Gertrude en sœur Théophile. Volgens een brief van zijn broer Édouard sprak hij 

voortdurend met hen over het geloof en wanneer hij te moe was om zelf te converseren… ‘il 

disait à la religieuse : « Priez tout haut, ma sœur ». Et souvent il s’écriait : « Que cette prière 

est belle ! » Le lendemain, la sœur me disait : « Comme il a parlé de Dieu cette nuit ! »‘
94

 

Maar toen zijn vrouw tijdens een persoonlijk gesprek met haar man voorzichtig het 

onderwerp van de biecht opwierp, zou hij nijdig hebben geantwoord: 

 

Ne me parle jamais de confession – non jamais! jamais –. Jamais on ne me fera mentir à 

moi-même, et faire des grimaces de foi quand la foi me manque; je veux rester moi-

même et ne point m’abaisser à mentir.
95

 

 

Toen enkele dagen later de lokale dorpspriester Gabriel zich ernstige zorgen begon te 

maken, kreeg hij van zijn bisschop de toestemming om een misdienst te organiseren in 

Alexis’ slaapkamer waar hij alsnog de heilige communie ontving en biechtte.
96

 Deze 

gebeurtenis vond plaats op 6 april en op 16 april 1859 verloor Alexis het leven in 

aanwezigheid van zijn vrouw, zijn broers, zijn neef Hubert, Louis de Kergorlay en enkele 

nonnen. Als gevolg van de hoopgevende berichten die Alexis de wereld had ingestuurd, 

arriveerde zijn goede vriend Jean-Jacques Ampère net te laat, maar hij woonde de religieuze 

afscheidsceremonie wel bij en begeleidde Mary terug naar Normandië.
97

 Om dezelfde reden 

had ook Gustave het overlijden gemist, want enkele dagen voordien had hij Cannes verlaten. 

Op de laatste pagina’s van zijn biografie, legde hij overigens veel geestdrift aan de dag om de 

godsvrucht van zijn boezemvriend Alexis te benadrukken. 

Na een plechtige ceremonie te Cannes reed een lijkkoets Alexis’ stoffelijk overschot naar 

Parijs, waar het enige dagen verbleef in de crypte van een kerk om vervolgens overgebracht 

te worden naar het parochiaal kerkhof van het plaatsje Tocqueville. Overeenkomstig zijn 
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wilsbeschikkingen, werd naar aanleiding van de definitieve teraardebestelling geen enkele 

hommage over hem uitgesproken en beperkte zijn graf zich tot een sober houten kruis. Toch 

leek het dorpje Tocqueville te klein om de treurende massa te ontvangen; zij werd vooraf 

gegaan door talloze kinderen van alle scholen die Alexis mee had opgericht.  
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2. Fenomenologie van de 
Voorzienigheid 

Le développement graduel de l’égalité des conditions est donc un fait providentiel, 

il en a les principaux caractères : 

il est universel, il est durable, il échappe chaque jour à la puissance humaine ; 

tous les événements, comme tous les hommes, servent à son développement.
1
 

INLEIDING 

De inleiding van De la démocratie behoort tot de belangrijkste hoofdstukken van het 

boek. Alle belangrijke thema’s worden er in aangeraakt en de lezer wordt helder en 

realistisch voorgehouden waaraan hij zich mag verwachten. Maar het vormt ook een 

hoofdstuk op zich. Zo worden er belangrijke concepten in uitgewerkt, zonder dewelke het 

boek moeilijk te begrijpen valt (zoals het concept égalité des conditions), terwijl andere 

thema’s verder in het werk nog nauwelijks aan bod komen (zoals het concept Providence). 

De inleiding bevat onder meer een belangrijke passage waarin de auteur indirect 

geïnspireerd lijkt te zijn door Hegels Phänomenologie des Geistes. Een unieke dialectisch 

voortschrijdende geschiedenis van het prerevolutionaire Frankrijk wordt ontvouwd, een 

geschiedenis die gedurende eeuwen richting gelijkheid zou zijn geëvolueerd. Zowel François 

Furet, Claude Lefort als Marcel Gauchet meenden dat Tocqueville met deze prehistorie van 

de Franse democratie, de illusie heeft ontmaskerd van de Franse Revolutie als een radicaal 

begin.
2
 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de dialectische techniek die Tocqueville 

toepaste om de geschiedenis van het prerevolutionaire Frankrijk voor te stellen aan zijn 

lezers. 

L’ÉGALITÉ DES CONDITIONS 

De onstuitbare opmars van de democratie zou zich openbaren in een progressief 

voortschrijdende dialectiek die Tocqueville omschreef als égalité des conditions. Reeds in de 

openingszin van De la démocratie wordt het vernoemd: ‘Parmi les objets nouveaux qui, 

pendant mon séjour aux États-Unis, ont attiré mon attention, aucun n’a plus vivement frappé 

mes regards que l’égalité des conditions’.
3
 

Verder in het werk wordt er talloze malen op teruggekomen, maar nooit heeft 

Tocqueville er een duidelijke omschrijving van gegeven. Hierdoor blijft de lezer achter met 

enige vaagheid, een vaagheid die ik zal overnemen door de uitdrukking te vertalen als 

‘gelijkheid der bestaanscondities’. In de enige volledige Nederlandse vertaling van De la 

démocratie werd égalité des conditions wel eenduidig vertaald, namelijk als 

‘standsgelijkheid’. Mijns inziens is die uitdrukking specifieker dan wat Tocqueville bedoelde. 

De vertalers van het werk verantwoordden de keuze van dat woord als volgt: 

 

                                                 
1
 (DA1, 6-7). 

2
 Zie (Furet, Penser la Révolution française 1978, 33), (Lefort, Permanence du théologico-politique ? 1986, 299) 

en (Gauchet, La religion dans la démocratie 1998, 48). 
3
 (DA1, 3). 
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Het is nergens voor nodig om die vaagheid te accepteren, want het woord condition 

heeft in het Frans – en het Engels – een betekenis die duidelijk is en de edelman 

Tocqueville altijd voor ogen heeft gezweefd, namelijk ‘stand’.
4
 

 

Maar voor het woord ‘stand’ gebruiken de Fransen nog vaker het woord ‘état’. Denk 

maar aan Emmanuel Sieyès zijn Qu’est-ce que le tiers état ? uit het symbolische jaar 1789. 

En het woord condition betekent natuurlijk veel meer dan alleen ‘stand’. Dat zou ook kunnen 

verwijzen naar de algemeen maatschappelijke leefomstandigheden, zoals in Lyotards La 

condition postmoderne. Dat zou overigens stroken met Tocquevilles belangrijke stelling dat 

democratie als zodanig meer is dan enkel een politiek regime; het is un état social, a way of 

life, een cultuur. In dat geval zou égalité des conditions meer aanleunen bij iets wat we 

vandaag ‘gelijkheid van kansen’ noemen. Officieel werden de standen tijdens de revolutie 

zelf overigens niet geëgaliseerd, maar afgeschaft.
5
 

Wanneer men de verschillende wijzen waarop Tocqueville dat begrip hanteerde naast 

elkaar legt, blijkt het niet eenduidig te zijn. Ter vergelijking, ook ‘democratie’ definieerde 

Tocqueville niet kernachtig. James Schleifer onderzocht welke betekenissen Tocqueville er 

aan gaf en vond er elf verschillende.
6
 Er zijn dus wel redenen ‘om die vaagheid te 

accepteren’. De Franstalige lezer krijgt de betekenis trouwens evenmin eenduidig in de 

schoot geworpen. Goed en wel beschouwd is de égalité des conditions een drielagig concept, 

waarbij de eerste laag niet noodzakelijk uitmondt in de tweede en de tweede niet 

noodzakelijk in de derde en in een samenleving is de égalité des conditions maar van 

toepassing in de mate waarin de drie lagen (min of meer) aanwezig zijn. 

De eerste laag omvat een formele bepaling tot gelijkheid, zoals de afschaffing van de 

standenmaatschappij in Frankrijk of de afschaffing van de slavernij in de Amerikaanse 

deelstaten. 

De tweede laag betreft een gelijkheid van kansen die sociale mobiliteit ook praktisch 

mogelijk maakt. Bij de afschaffing van de slavernij in bepaalde deelstaten werd enkel de 

eerste laag doorgevoerd (formele afschaffing van het standenverschil tussen blank en zwart), 

maar in de praktijk nam het racisme vaak precies daardoor enorm toe, waardoor de tweede 

laag niet bereikt werd.
7
 Zo gaf Tocqueville het voorbeeld van afro-Amerikanen die, eens de 

slavernij werd afgeschaft, emigreerden naar staten waar de slavernij nog wel bestond, omdat 

zij aldus meer bestaanszekerheid hadden.
8
 

De derde laag wordt bereikt wanneer de gelijkheid de democratische burgers ertoe brengt 

om elkaar ook als gelijken te beschouwen. Waar de eerste laag van formele aard is en de 

tweede van praktische, is de derde van psychologische aard. Zo biedt het bestaan van allerlei 

inhaalbewegingen via affirmatieve actie (minder elegant ook ‘positieve discriminatie’ 

genoemd) wel de mogelijkheid aan achtergestelde groepen om posities te bekleden die 

                                                 
4
 (A. de Tocqueville, Over de democratie in Amerika 2011, 1063). 

5
 Voor de eeuwenlange aanloop naar de revolutie zou men nog kunnen spreken van een toenemende 

standsgelijkheid, maar Tocqueville sprak in dat verband ook over zijn eigen tijd. Zo schreef hij: ‘[…] les 

conditions sont plus égales de nos jours parmi les chrétiens qu'elles ne l'ont jamais été’. (DA1, 8) Dat werd 

vertaald door ‘de standen zijn in onze tijd onder christenen veel gelijker dan zij ooit zijn geweest’ (A. de 

Tocqueville, Over de democratie in Amerika 2011, 22) Aangezien Tocqueville dit schreef op een ogenblik dat 

de adellijke privileges reeds formeel werden afgeschaft, net als de hele standenmaatschappij, klinkt het onjuist 

als dit begrepen wordt alsof ‘de standen’ toen ‘gelijker’ zouden zijn geweest. 
6
 (Schleifer, The Making of Tocqueville's Democracy in America 2000, 325-39). 

7
 ‘Le préjugé de race me paraît plus fort dans les États qui ont aboli l'esclavage que dans ceux où l'esclavage 

existe encore […]’. (DA1, 264). En… ‘Ainsi le Nègre est libre, mais il ne peut partager ni les droits, ni les 

plaisirs, ni les travaux, ni les douleurs, ni même le tombeau de celui dont il a été déclaré l'égal ; il ne saurait 

se rencontrer nulle part avec lui, ni dans la vie ni dans la mort’. (DA1, 265). 
8
 (DA1, 269-70). Zie ook (DA1, LIV, note 171) en (OC XV-2, 81). 
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voordien voor hen (quasi) onbereikbaar waren, waardoor de tweede laag bereikt wordt. Maar 

daardoor worden de leden van die achtergestelde groepen nog niet noodzakelijk door hun 

medeburgers als gelijken beschouwd. Meestal behoort het tot de betrachtingen van 

affirmatieve actie dat precies daardoor gaandeweg zal kunnen worden doorgedrongen tot de 

derde laag. Wanneer in de vorige eeuw talloze landen besloten om het beroep van 

legerofficier voortaan ook open te stellen voor vrouwen, was dat niet alleen een formele, 

maar ook een praktische beslissing; elke vrouw die de opleiding succesvol afrondde behaalde 

de graad van officier. Alleen werd aanvankelijk het gezag van de vrouwelijke officieren door 

de soldaten niet op dezelfde manier aanvaard, zoals ze dat aanvaardden van mannelijke 

officieren, waardoor de twee eerste lagen toen al wel waren bereikt, maar nog niet de derde. 

Hoe dan ook is het vooral die derde laag die Tocqueville heeft uitgewerkt in De la 

démocratie. Een veralgemeende toestand waarin burgers het normaal vinden om hun 

medeburgers als hun gelijken te beschouwen is voor Tocqueville een kernelement in zijn 

opvatting van democratie, zodanig dat hij liet uitschijnen dat de psychè van een aristocraat in 

essentie anders is dan die van een democraat: ‘L’égalité des conditions fait, du serviteur et du 

maître, des êtres nouveaux, et établit entre eux de nouveaux rapports’.
9
 

Zo stelde hij dat naarmate de bestaanscondities gelijker worden, mensen 

individualistischer worden, omdat zij dan steeds minder onder de indruk raken van de mening 

van anderen. In tegenstelling tot een standenmaatschappij, zien burgers van een 

democratische samenleving in niemand anders ‘signes d’une grandeur et d’une supériorité 

incontestables’
10

, waardoor zij zich door elkaar minder laten imponeren en de intellectuele 

invloed die zij op elkaar uitoefenen afneemt. Daardoor zijn democratische burgers geneigd 

om terug te vallen op hun eigen rede, als bron van waarheid en inzicht… 

 

Ce n’est pas seulement alors la confiance en tel homme qui est détruite, mais le goût 

d’en croire un homme quelconque sur parole. Chacun se renferme donc étroitement 

en soi-même et prétend de là juger le monde.
11

 

 

Maar omwille van diezelfde gelijkwaardigheid, ontwikkelen democratische burgers ook 

een grenzeloos vertrouwen in ‘de publieke opinie’ die zodoende een tweede belangrijke bron 

wordt van waarheid en inzicht; ‘[l’opinion publique] a chez ces peuples [démocratiques] une 

puissance infiniment plus grande que chez nul autre’.
12

 Immers, als mensen elkaar allemaal 

als even verlicht beschouwen, zijn zij geneigd om meningen eerder te beoordelen op hun 

kwantiteit dan op hun kwaliteit. Wat vertrouwen wekt is niet langer wie een bepaalde mening 

heeft, maar wel hoeveel mensen die mening zijn toegedaan. 

Zijn oog voor die derde, psychologische laag, bracht Tocqueville er ook toe uit te weiden 

over begrippen als ‘empathie’ en ‘egoïsme’, die heel anders inwerken op democratische 

mensen dan op aristocratische. Ofschoon het prestige van de edelman deels bepaald werd 

door het welzijn van zijn vazallen, pachters en huispersoneel, waren noch hijzelf, noch zijn 

verfijnde echtgenote en noch zijn lieftallige kinderen überhaupt in staat ‘mee te lijden’ met 

de ellende van lagere standen. Tocqueville stelde zelfs dat bij aristocratische volken de 

meester zijn dienaars beschouwde als een inferieur en secundair deel van zichzelf. Het belang 

                                                 
9
 (DA2, 156). 

10
 (DA2, 14). 

11
 (DA2, 14). 

12
 (DA2, 22). 
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dat hij hechtte aan het welbevinden van zijn dienaars noemde hij in die zin ‘een laatste 

krachtinspanning van het egoïsme’.
13

 

In verband met het onvermogen van aristocraten om mee te voelen met het leed van 

lagere standen, citeerde Tocqueville uitvoerig uit een brief, gedagtekend 3 oktober 1675, van 

een edelvrouw aan haar dochter. In luchtige stijl schreef ze over gruwelijke executies in 

Bretagne als vergelding voor een bescheiden protest dat was uitgebroken nadat de gouverneur 

een excessieve belasting had ingevoerd. Het ging over publiekelijk radbraken, vierendelen en 

het opknopen van zestig burgers. Ze besloot: ‘Cette province est un bel exemple pour les 

autres, et surtout de respecter les gouverneurs et les gouvernantes, et de ne point jeter de 

pierres dans leur jardin’.
14

 ‘Stenen gooien in de tuin van de gouverneur’ kon maar beter flink 

bestraft worden, aldus Madame de Sévigné. In het verdere verloop van haar brief schreef ze 

over het goede weer en de aangename boswandelingen die ze had gemaakt de dagen 

voordien. Tocqueville benadrukte daarbij dat deze Madame geen barbaars wezen was. Zij zou 

zielsveel van haar eigen kinderen hebben gehouden en zich gevoelig hebben getoond voor het 

leed van de mensen van haar eigen stand. Bij lezing van haar andere brieven ontdekte 

Tocqueville ook dat zij haar vazallen en bedienden goedhartig behandelde… ‘Mais Mme de 

Sévigné ne concevait pas clairement ce que c’était que de souffrir quand on n’était pas 

gentilhomme’.
15

 

Wanneer mensen echter het gevoel hebben elkaars gelijken te zijn, wanneer ze een 

wederzijdse verwantschap ervaren, denken zij min of meer op dezelfde wijze en hebben ze 

gelijkaardige gevoeligheden. Iedereen kan zich dan enige voorstelling maken van het leven 

van om het even wie en dus ook van andermans leed. In een egalitaire samenleving geldt dat 

zelfs ten aanzien van vreemdelingen en vijanden, aldus Tocqueville. In democratische tijden 

offeren mensen zich zelden voor elkaar op, zo schreef hij, maar zij tonen wel mededogen 

voor alle leden van de menselijke soort. In Amerika zag Tocqueville de democratische mens 

geen nodeloos kwaad verrichten en wanneer hij, zonder zichzelf veel schade te berokkenen, 

de smart van anderen kon verlichten, dan deed hij dat met genoegen. ‘Quoique les 

Américains aient pour ainsi dire réduit l’égoïsme en théorie sociale et philosophique, ils ne 

s’en montrent pas moins fort accessibles à la pitié’.
16

 De democratische mens is kortom 

baatzuchtig maar meedogend. 

Volgens Claude Lefort geeft de gelijkheid der bestaanscondities zichzelf betekenis in 

vier fenomenen waar Tocqueville steeds zou op terugkomen: onafhankelijkheid, isolement, 

verwantschap en nivellering.
17

 Lefort ziet daarin twee parcours die uitkomen op het zelfde 

alternatief: vrijheid of onderwerping. De tweede en de vierde term in die opsomming (dus 

isolement en nivellering) vormen telkens de corrumpering van de term die eraan voorafgaat 

(dus respectievelijk onafhankelijkheid en verwantschap
18

). Maar Lefort toont aan dat de 

eerste en de derde ook onderling verbonden zijn, in die zin dat wanneer de ene corrumpeert 

de andere dat ook doet. Onafhankelijkheid en verwantschap zijn gunstig voor de vrijheid in 

                                                 
13

 ‘Chez les peuples aristocratiques, le maître en vient donc à envisager ses serviteurs comme une partie 

inférieure et secondaire de lui-même, et il s'intéresse souvent à leur sort, par un dernier effort de l'égoïsme’. 

(DA2, 156) 
14

 (DA2, 147). 
15

 (DA2, 147). 
16

 (DA2, 148). 
17

 ‘L'essentiel [...] est que l'égalité des conditions se signifie dans la connexion de ces quatre phénomènes sur 

lesquels Tocqueville ne se lasse pas de revenir : l'indépendance, l'isolement, la similitude et le nivellement’. 

(Lefort, Écrire. À l'épreuve du politique 1992, 63) 
18

 Zo is ‘nivellering’ de corrumpering of keerzijde van de zonet besproken ‘verwantschap’ (die de 

democratische mens dus in staat stelt tot empathie en mededogen). ‘Nivellering’ riskeert de democratische 

mens te brengen tot nietigheid, tot het verdwijnen in een anonieme massa van ‘gelijke’ mensen. 
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haar gezonde vorm, terwijl de corrumpering van die termen (respectievelijk isolement en 

nivellering) leiden tot onderwerping.
19

 

De gelijkheid der bestaanscondities is voor Tocqueville de opstap naar een politiek 

model dat moderne mensen toelaat volop zichzelf te zijn, om vrij te zijn. Democratie is de 

spontane vrucht van de gelijkheid der bestaanscondities, maar toch wordt die gelijkheid nooit 

geheel gerealiseerd. Hoe groter de gelijkheid wordt, des te gevoeliger mensen worden voor 

ongelijkheid, waardoor zij koortsachtiger zullen ijveren voor nog meer gelijkheid en zo houdt 

het mechanisme zichzelf in stand. Niettemin sloot Tocqueville niet uit dat die drang naar 

gelijkheid, uiteindelijk de vrijheid kon vernietigen. Die oeverloze passie van democratische 

volkeren zet de lagere klassen er weliswaar toe aan zich te verheffen tot het niveau van de 

hogere, maar als dat niet lukt, zou ze de lagere klassen ertoe kunnen aanzetten om de hogere 

klasse te verlagen tot hun niveau en brengt ze mensen ertoe de gelijkheid in de slavernij te 

verkiezen boven de ongelijkheid in vrijheid.
20

 Eigenlijk beschreef Tocqueville daarmee het 

mechanisme dat vijftien jaar later Marx en Engels inspireerde tot de gedachte van ‘de 

dictatuur van het proletariaat’.
21

 

Doorheen De la démocratie beschreef Tocqueville ontelbare uitingen en gevolgen van 

die égalité des conditions; hoe de staatsstructuren erdoor werden beïnvloed, ook de 

arbeidsverhoudingen, het verenigingsleven, het gezinsleven, de opvoeding, het erfrecht, de 

oorlogsvoering, tot zelfs de Engelse taal, de poëzie, enzovoort. Hij zag slechts één kracht die 

de gelijkheid der bestaanscondities tegenwerkte: de industrialisatie. Wellicht was het veeleer 

tijdens zijn reis naar Groot-Brittannië van 1835 dat Tocqueville tijdens fabrieksbezoeken 

merkte dat de arbeidsverdeling en de macht van fabrieksdirecteurs een anomalie creëerden, 

een ‘monster’.
22

 In zijn sociaal bewogen werken over armoede heeft hij breed uitgeweid over 

de vreemde paradox die hij had vastgesteld in het zich industrialiserende Engeland, namelijk 

dat met de komst van massaproductie, de meerderheid van de bevolking verarmde.
23

 Toch 

was het in De la démocratie en Amérique dat Tocqueville, onthutst door uitbuiting en 

armoede, schreef: 

 

Ainsi, à mesure que la masse de la nation tourne à la démocratie, la classe particulière 

qui s’occupe d’industrie devient plus aristocratique. Les hommes se montrent de plus 

en plus semblables dans l’une et de plus en plus différents dans l’autre, et l’inégalité 

augmente dans la petite société en proportion qu’elle décroît dans la grande.
24

 

 

Bovendien meende Tocqueville dat het korps der juristen een aristocratisch element 

vormde dat zich ongestoord onder de natuurlijke elementen van de democratie kon mengen.
25

 

                                                 
19

 (Casajus 1996, 14). 
20

 ‘Il y a en effet une passion mâle et légitime pour l'égalité qui excite les hommes à vouloir être tous forts et 

estimés. Cette passion tend à élever les petits au rang des grands ; mais il se rencontre aussi dans le cœur 

humain un goût dépravé pour l'égalité, qui porte les faibles à vouloir attirer les forts à leur niveau, et qui 

réduit les hommes à préférer l'égalité dans la servitude à l'inégalité dans la liberté’. (DA1, 44) 
21

 Soms wordt opgeworpen dat Joseph Weydemeyer deze uitdrukking zou hebben bedacht, maar Marx en 

Engels hebben de uitdrukking ‘Klassendiktatur des Proletariats’ voor het eerst gelanceerd in het geschrift 

‘Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850’ uit 1850. Als gevolg daarvan ontstond een correspondentie 

tussen Marx en Weydemeyer, waarna die laatste daarover is beginnen schrijven. (Marx und Engels 1960, 89) 
22

 ‘On remarquera d'abord que, ne s'appliquant qu'à l'industrie et à quelques-unes des professions industrielles 

seulement, elle est une exception, un monstre, dans l'ensemble de l'état social’. (DA2, 141) 
23

 Zie zijn Mémoire sur le paupérisme (Œuvres I, 1155-80, 1634-7) en zijn Deuxième article sur le paupérisme 

(Œuvres I, 1181-97, 1637-42). 
24

 (DA2, 141). 
25

 ‘Le corps des légistes forme le seul élément aristocratique qui puisse se mêler sans efforts aux éléments 

naturels de la démocratie, et se combiner d'une manière heureuse et durable avec eux’. (DA1, 208) 
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Hij begreep bovendien ook al vroeg welke ecologische prijs verbonden was aan de 

industrialisatie en massaconsumptie die gepaard gaan met democratie. 

De opkomst van de gelijkheid der bestaanscondities verliep voor Tocqueville als een 

eeuwenlange kettingreactie die resulteerde in een democratische samenleving. Alles wat 

democratisch is, zou daaruit voortvloeien. Gedurende eeuwen vielen de dominostenen eerder 

stuk voor stuk, om uiteindelijk in een bruuske stroomversnelling te belanden, de Franse 

Revolutie. Zo interpreteerde Tocqueville de revolutie: een stroomversnelling in een 

kettingreactie die al eeuwen aan de gang was. 

Hij legde uit dat, zijns inziens, vanaf de elfde eeuw elke vijftig jaar de adel een stapje 

daalde op de sociale ladder en de burgerij een stapje steeg. Vanaf de twaalfde eeuw kreeg de 

clerus politieke macht en iedereen kon geestelijke worden. Zo konden lijfeigenen opklimmen 

tot de hoogste regionen, om desgevallend te koketteren met prinsen en koningen. Menselijke 

verbanden werden complexer, waardoor een burgerlijke wetgeving zich opdrong en ook 

juristen zich ophielden met heren getooid in harnassen en hermelijn. Vele edellieden 

verarmden zich door het etaleren van hun rijkdom, terwijl de burgerij zich verrijkte via 

handel. De adel leende geld bij rijke burgers, terwijl wetenschap en kunst ontwaakten. Vanaf 

1270 werden adellijke titels te koop aangeboden, wat een mentaliteitswijziging veroorzaakte 

in de hogere kringen. In de rivaliteit tussen koning en adel dong iedereen naar de gunsten van 

de burgerij om de eigen positie te versterken, maar alleen de burgerij werd daar beter van. 

Het vuurwapen bood gaandeweg de adel en het voetvolk vergelijkbare overlevingskansen op 

het slagveld. Boekdrukkunst en postwezen informeerden de hele bevolking en het 

protestantisme onderwees de gelijkheid van ieder mens in Gods ogen… 

 

Partout on a vu les divers incidents de la vie des peuples tourner au profit de la 

démocratie ; tous les hommes l’ont aidée de leurs efforts : ceux qui avaient en vue de 

concourir à ses succès et ceux qui ne songeaient point à la servir ; ceux qui ont com-

battu pour elle, et ceux mêmes qui se sont déclarés ses ennemis ; tous ont été poussés 

pêle-mêle dans la même voie, et tous ont travaillé en commun, les uns malgré eux, les 

autres à leur insu, aveugles instruments dans les mains de Dieu.
26

 

 

Die toenemende égalité des conditions maakte de samenleving alsmaar democratischer. 

Volgens Tocqueville was dat in Amerika le fait générateur
27

 van de geschiedenis, het 

genererend feit waaruit ieder particulier feit leek voort te vloeien. Hij zei het in Amerika 

overal te zijn tegengekomen als het centrale punt waar al zijn waarnemingen op uitkwamen.
28

 

De toenemende gelijkheid was kortom de lijn die de menselijke geschiedenis volgt. 

                                                 
26

 (DA1, 6). 
27

 Fait générateur – een term die zowel Claude Lefort als Marcel Gauchet overnamen van Tocqueville – werd 

ook op betwistbare wijze naar het Nederlands vertaald, ditmaal door het minder viriele ‘oerfeit’. Het is 

onduidelijk waarom de vertalers verder hebben gezocht dan de letterlijke vertaling ‘genererend feit’. Temeer 

daar ze in hun voorwoord stelden: ‘Het uitgangspunt voor deze vertaling was: zo letterlijk mogelijk. Dat wil 

zeggen: er is nergens ingekort, nergens ‘uitleggend’ vertaald. Nergens zijn onnodige vrijheden genomen’. (A. 

de Tocqueville, Over de democratie in Amerika 2011, 1061) 
28

 ‘Ainsi donc, à mesure que j'étudiais la société américaine, je voyais de plus en plus, dans l'égalité des 

conditions, le fait générateur dont chaque fait particulier semblait descendre, et je le retrouvais sans cesse 

devant moi comme un point central où toutes mes observations venaient aboutir’. (DA1, 3) 
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TOCQUEVILLE EN HEGEL 

Niet ‘religie’ maar ‘materialisme’ beschouwde Tocqueville als opium van het volk.
29

 Hij 

profileerde zich vaak als idealist – getuige daarvan zijn dialectische geschiedenis – maar, 

algemeen genomen, was zijn denken eerder pragmatisch (zij het niet noodzakelijk in 

filosofische zin). De glans van perfectie kon hem zeker bekoren, maar in zijn oeuvre focuste 

hij zich vooral op het best haalbare. Om het ietwat clichématig te stellen: Tocqueville 

profileerde zich als platonist, maar zijn denken was eerder Aristotelisch (ook al had hij 

slechts een oppervlakkige kennis van hun denken).
30

 

Maar tijdens Tocquevilles intellectuele leven waaide over het Europese vasteland het 

denken van een echte idealist: Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Toen Alexis twee jaar oud 

was, verscheen diens Phänomenologie des Geistes, een boek dat kaderde in een ontwakend 

historisch bewustzijn in de filosofie, deels als kritiek op de statische filosofie van Kant. 

Aanvankelijk ontwikkelde deze trend zich onder christelijke denkers die nog beïnvloed waren 

door het deïsme (onder meer Hegel zelf), maar die trend heeft zich gaandeweg uitgebreid 

naar atheïstische middens (de jong-hegelianen, Marx en Engels, darwinisten…). Talloze 

denkers na Hegel meenden ook dé sleutel van de geschiedenis gevonden te hebben. Voor 

Schopenhauer was het ‘de wil’, voor Marx de klassenstrijd, voor Tocquevilles zonderlinge 

vriend Arthur de Gobineau (en Hitler) moest dat in de verhouding der rassen hebben 

gelegen
31

… En ook vandaag bestaan nog uitlopers van zo’n dialectische visie op de 

voortschrijding van de geschiedenis, zoals Francis Fukuyama (met zijn End of History), 

Marcel Gauchet
32

 (met la sortie de la religion als drijvende kracht achter de geschiedenis)
33

 

                                                 
29

 In zijn commentaar op een van de volumen van Gobineau’s Essai sur l’inégalité des races humaines – dat 

naar Tocquevilles oordeel te materialistisch was –, schreef hij aan de auteur: ‘Un ouvrage qui cherche à nous 

prouver que l’homme ici-bas obéit à sa constitution [physique] et ne peut presque rien sur sa destinée par sa 

volonté, c’est de l’opium donné à un malade dont le sang s’arrête de lui-même’. (OC IX, 245) 
30

 Voor Tocquevilles waardering én zijn beperkte kennis van het denken van zowel Plato als Aristoteles, zie 

(OC5, 325); (OC5, 356); (OC6, 61); (OC6, 84). Kinneging schreef erover: ‘In Aristoteles’ politieke en 

ethische geschriften – of in zijn andere – schijnt hij zich nooit te hebben verdiept. In Plato wel een beetje. We 

weten dat hij getracht heeft de Wetten te lezen (in vertaling). Veel heeft hij er echter niet uit opgestoken. (Wat 

overigens begrijpelijk is […])’. Terecht sloot hij deze opmerking af met de woorden ‘hij had beter de Politeia 

kunnen lezen’. (Kinneging, Nabeschouwing 2011, 1092) 
31

 In 1843 ontmoette Tocqueville zijn meest atypische vriend: Arthur de Gobineau. Hoewel de verarmde 

edelman hem op het eerste gezicht niets te bieden had, nam Alexis hem onder de arm als onderzoeksassistent. 

Zo kreeg hij de opdracht Duitse teksten samen te vatten, omdat Tocqueville die taal niet machtig was. Uit hun 

correspondentie blijkt dat zij minstens één meningsverschil hadden dat zo groot was, dat men zich vragen kon 

stellen over de zin van hun discussies daarover. Voor Tocqueville was de gelijkheid der bestaanscondities de 

sleutel om de eeuwenlange aanloop naar de ontluikende democratie te begrijpen. Maar Gobineau trachtte in 

zijn Essai sur l’inégalité des races humaines aan te tonen dat ‘rassenverschillen’ de sleutel zijn om de 

menselijke geschiedenis te begrijpen. Er zou een hiërarchie bestaan onder mensenrassen, met bovenaan het 

‘Arische’. ‘De decadentie van de beschaving’ zou zich laten verklaren door de vermenging van superieure met 

inferieure rassen. Dit boek dat in twee volumen verscheen (1853 / 1855) vormde de grondslag van het 

zogenaamde ‘wetenschappelijk racisme’. Het werk kende vooral succes in Duitsland. Het eerste boekdeel 

werd trouwens met veel plechtstatigheid opgedragen aan de koning van Hannover. Uitdrukkingen als ‘[…] je 

viens déposer l’hommage au pied du trône de VOTRE MAJESTÉ…’ zijn niet van de lucht. (de Gobineau, Essai 

sur l'inégalité des races humaines 1 1884, viii-ix) Het zij duidelijk dat Arthur een kleine eeuw later een 

mislukte Weense kunstenaar zou inspireren. Zonder reserve schreef Tocqueville hem dat zijn denkmodel 

eerder leek op dat van een knoeier dan op dat van een staatsman (‘système de maquignon plutôt que d’homme 

d’État’… en ook ‘Il y a un monde intellectuel entre votre doctrine et la mienne’). (OC IX, 203) Met niemand 

anders heeft Tocqueville tegelijk zo openhartig en polemisch gecorrespondeerd, vooral over religie. Maar aan 

het eind van haast elke brief werd gevraagd naar het welzijn van elkaars echtgenotes en namen ze afscheid in 

vriendschap. 
32

 (Gauchet, Le Désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion 1985). 
33

 Heel opmerkelijk aan de geschiedenisfilosofie van Marcel Gauchet is dat zijns inziens de dialectiek van de 

geschiedenis degressief verloopt; de geschiedenis als het wegdeemsteren vanuit een oorspronkelijk punt 
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of Emmanuel Todd
34

 (die Verlichting, modernisering en democratisering quasi uitsluitend 

verklaart en voorspelt vanuit demografische parameters). 

Wie enigszins vertrouwd is met de continentale filosofie van de negentiende eeuw, voelt 

dat Tocquevilles dialectische geschiedenis op een of andere manier schatplichtig is aan Hegel 

die de filosofie dynamischer had gemaakt en zodoende de geschiedenisfilosofie een boost had 

gegeven. Toch was Tocquevilles expliciete oordeel over de filosofie van de grote Duitse 

idealist eerder afwijzend. 

In een brief die hij tijdens zijn laatste reis in Duitsland schreef aan Corcelle (dus vele 

jaren na het verschijnen van De la démocratie), besprak hij ‘cette révolution philosophique’ 

die Hegel zou veroorzaakt hebben. Daarin stelde hij dat diens denken te veel zou aanzetten 

tot onderwerping aan de zittende machthebbers. Alle wetten en doctrines die de staat oplegt 

zouden voor Hegel gehoorzaamheid verdienen, eenvoudigweg omdat ze werden opgelegd 

door de staat. Tocqueville stond afkerig ten aanzien van een dergelijke redenering.
35

 Het 

daaruit voortkomende links-hegelianisme (dat hij niet als zodanig benoemde) kon nog veel 

minder op Tocquevilles sympathie rekenen: 

 

Cette doctrine a fini par donner naissance à toutes les écoles antichrétiennes et 

antispiritualistes qui ont cherché à pervertir l’Allemagne depuis vingt ans, surtout 

depuis dix, et enfin aux écoles socialistes qui ont tant favorisé la confusion de 1848.
36

 

 

Verder schreef hij nog over Hegels reactionaire opvolgers… 

 

Ses écoliers ont voulu créer à leur profit d’autres faits contraires qui, par la vertu de 

leur domination, eussent été également légitimes et obligatoires, ce qui ne faisait plus 

l’affaire des protecteurs officiels d’Hegel.
37

 

 

Maar hij zag in het land wel lichtpunten. Heel wat Duitsers zouden de doctrines van de 

links-hegelianen niet pikken en erop reageren… 

 

Tout le monde me dit que, parallèlement à cette révolution philosophique, on voit se 

raviver le sentiment religieux dans toutes les différentes croyances qui se partagent 

l’Allemagne. Ce sont là de bons symptômes.
38

 

 

Hij was ook erg te spreken over de rol die zowel de protestantse als de katholieke kerk 

toen speelden in dat land. Dat mag wellicht niet begrepen worden als een verwijzing naar de 

rechts-hegelianen, aangezien hij die tegenstanders van de links-hegelianen loofde omwille 

van de strikte scheiding van hun kerken met de staat.
39

 

                                                                                                                                                        
(namelijk vanuit een samenleving waarin religie de structurerende factor van de samenleving was). Zowat alle 

andere geschiedenisinterpretaties (inclusief die van Tocqueville) worden echter voorgesteld als een 

voortschrijdende evolutie naar een welbepaald punt (vrijheid, gelijkheid, modernisering, autonomie…). 
34

 (Todd et Courbage 2007).  
35

 Zo stelde hij in De la démocratie dat het opleggen van ‘officiële filosofieën’ nog nefaster zou zijn voor een 

land dan het opleggen van staatreligies. (DA2, 132) Deze opmerking moet volgens Lefort begrepen worden als 

een terechte waarschuwing voor het totalitarisme dat nadien opgeld zou doen in Europa en die de grootste 

geweldsexplosie uit de menselijke geschiedenis zou ontketenen. 
36

 (OC6, 261). 
37

 (OC6, 261-2). 
38

 (OC6, 262). 
39

 De kritieken van Tocqueville ten aanzien van het hegelianisme vertonen een verwantschap met wat Francis 

Fukuyama de typisch Angelsaksische kritieken op Hegel noemde: ‘Hegel has never had a good reputation in 

the Anglo-Saxon world, where he has been accused of being a reactionary apologist for the Prussian 
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Helaas liet Tocqueville Hegels geschiedenisfilosofie onvermeld. Ondanks deze 

commentaren (die Tocqueville schreef in de laatste jaren van zijn leven) was zijn kennis van 

de Duitse filosofie bescheiden en waarschijnlijk sloot zijn dialectische geschiedenis wel 

nauwer aan bij Hegels filosofie dan hij zelf besefte. 

Nog vóór Tocquevilles volwassen leven had Hegel gesteld dat de geschiedenis zijn 

eindpunt naderde. Daarmee bedoelde hij niet dat na hem de kranten leeg zouden zijn, maar 

wel dat de geschiedenis een voortschrijdende ontvouwing is naar steeds meer vrijheid en dat 

de ultieme vrijheid nakend was. Net zoals later ook het geval zou zijn bij Tocqueville, 

meende hij dat de geschiedenis niet contingent verliep; de eindeloze reeks schijnbare 

toevalligheden zouden een bepaalde lijn volgen, ook al geven de concrete feiten bij 

momenten een heel andere indruk. In dat verband hanteerde Hegel in zijn oeuvre meermaals 

het beeld van ‘ein Maulwurf’ (een mol) die onder de oppervlakte van de geschiedenis gangen 

naar het licht graaft, waarmee bedoeld werd dat de loop van de geschiedenis onderhuids 

steeds verder schrijdt richting vrijheid.
40

 Tegelijk meende hij dat de mol stilaan bovengronds 

zou komen, wat, zijns inziens, zou blijken uit de Amerikaanse en de Franse Revolutie. Maar 

ook de constitutionele monarchie van Pruisen beschouwde Hegel als een soort culminatie van 

beschaving, met haar gediversifieerde ambtenarij, haar universiteiten, sterk ontwikkelde 

industrie en hoge tewerkstellingsgraad. Dat Tocqueville hier nooit naar verwezen heeft, doet 

vermoeden dat hij er niet van op de hoogte was. 

Het valt in ieder geval op dat Tocqueville, in zijn commentaren op Hegel, geen enkele 

verwijzing maakt naar diens geschiedenisfilosofie. En in Gobineau’s Coup d’œil général sur 

l’histoire de la morale
41

 werd nauwelijks meer dan één bladzijde besteed aan Hegel en dat 

betrof enkel zijn ethiek.
42

 Toch was de gelijkenis tussen Tocquevilles geschiedenisfilosofie 

en die van Hegel niet te onderschatten. In de inleiding van zijn De la démocratie had de 

auteur zomaar eventjes een geschiedenisinterpretatie van acht eeuwen ten beste gegeven en 

ook daar leek een mol zijn weg te graven om stilaan aan de oppervlakte te komen. Bovendien 

noemde Tocqueville die toenemende égalité des conditions niet alleen ‘un fait générateur’, 

maar, net als Hegel, kleefde hij er een metafysisch etiket op; zij zou tevens ‘un fait 

providentiel’ zijn. 

Tocquevilles geschiedenisinterpretatie zou getekend zijn door een voortschrijdende 

dialectiek naar steeds meer gelijkheid… in plaats van naar vrijheid, zoals bij Hegel. En die 

dialectiek zou dus vooruit gestuwd worden door la Providence… in plaats van door Hegels 

Geist. What’s in a name? 

                                                                                                                                                        
monarchy, a forerunner of twentieth-century totalitarianism, and, worst of all from an English perspective, a 

difficult-to-read metaphysician’. (Fukuyama 1992, 59) 
40

 In zijn Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie legde Hegel uit dat hij dit beeld ontleend heeft aan 

het stuk Hamlet van Shakespeare (act 1, scène 5) en het werd later ook overgenomen door Karl Marx. Cf. 

(Hegel 1979, 456). 
41

 Dit was een tekst die Gobineau op vraag van Tocqueville had geschreven Gobineau (Gobineau was toen 

Tocquevilles onderzoeksassistent). Per brief had hij daarbij gevraagd om bijzondere aandacht te schenken aan 

de Duitse filosofie… ‘puisque je ne sais pas l’allemand’. (OC IX, 60) 
42

 (OC IX, 327-8). 
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LA PROVIDENCE 

Un fait providentiel 

In zijn inleiding schreef Tocqueville dat de gelijkheidsgedachte strookt met het 

christendom.
43

 In het tweede volume ging hij nog een stap verder door te stellen dat het 

christendom noodzakelijk was geweest om mensen überhaupt tot het inzicht te kunnen 

brengen dat alle mensen van nature gelijk zijn.
44

 Tocqueville stelde dat de graduele 

ontwikkeling van de gelijkheid der bestaanscondities ‘un fait providentiel’ is. Agnès Antoine 

zag daarin ‘une proposition de rethéologisation de l’histoire’.
45

 

Ook dat ‘fait providentiel’ werd op betwistbare wijze vertaald in de Nederlandstalige 

uitgave van het boek, namelijk als ‘voorbeschikt feit’. Daar waar ‘standsgelijkheid’ een te 

specifieke vertaling was, betreft het hier een vertaling die algemener is dan wat Tocqueville 

bedoelde. Een vallend voorwerp is doorgaans gedoemd om tegen de vlakte te gaan. Zo’n 

blinde determinatie is wel een voorbeschikt feit, maar is niet Providentieel. Tocqueville 

bedoelde echter dat achter dat fait providentiel een zorgzaam Wezen schuilt (of hij dat 

uiteindelijk zelf geloofde maakt hier niet uit). In tegenstelling tot het Nederlands, worden 

Franse adjectieven haast nooit met een hoofdletter geschreven. Zo schrijven wij zowel het 

substantief ‘Bijbel’ als het adjectief ‘Bijbels’ met hoofdletter, maar in het Frans wordt dat 

respectievelijk ‘Bible’ en ‘biblique’. Welnu, in De la démocratie wordt het adjectief 

providentiel gesubstantiveerd als Providence, wat terecht vertaald werd als ‘Voorzienigheid’ 

(dus met hoofdletter). Dat fait providentiel dient veeleer begrepen te worden als een feit van 

de Voorzienigheid, d.i. van God. Tocqueville stelde overigens (in zijn drang om ook de 

gelovige aristocraten te overtuigen): ‘Vouloir arrêter la démocratie paraîtrait alors lutter 

contre Dieu même, et il ne resterait aux nations qu’à s’accommoder à l’état social que leur 

impose la Providence’.
46

 

Hij legde uit waarom hij die toenemende gelijkheid zou beschouwen als un fait 

providentiel: 

 

Le développement graduel de l’égalité des conditions est donc un fait providentiel, il 

en a les principaux caractères : il est universel, il est durable, il échappe chaque jour à 

la puissance humaine ; tous les événements, comme tous les hommes, servent à son 

développement.
47

 

 

Opdat een feit Providentieel zou zijn, behoort het kennelijk universeel en duurzaam te 

zijn en alle mensen blijken er (veelal onbewust) aan mee te werken. Dat Tocqueville meende 

dat alle Fransen hadden meegewerkt aan de dialectische geschiedenis van hun land, zagen we 

reeds.
48

 Het maakt dus niet uit of mensen er zich bewust van zijn dat ze meewerken of niet, 

het maakt zelfs niet uit of ze willen meewerken of ze het integendeel willen tegenwerken; 

meewerken doen ze sowieso. 

Zo hadden Louis XI en Louis XIV nog het meest bijgedragen tot de egalisering van hun 

land, aldus Tocqueville die hier een soort hobbesiaanse redenering lijkt te volgen. Immers, 

                                                 
43

 ‘Le christianisme, qui a rendu tous les hommes égaux devant Dieu, ne répugnera pas à voir tous les citoyens 

égaux devant la loi’. (DA1, 13) 
44

 ‘Il fallut que Jésus-Christ vienne sur la terre pour faire comprendre que tous les membres de l’espèce 

humaine étaient naturellement semblables et égaux’. (DA2, 28) 
45

 (Antoine, L'impensé de la démocratie : Tocqueville, la citoyenneté et la religion 2003, 11). 
46

 (DA1, 8). 
47

 (DA1, 6-7). 
48

 Cf. ‘[…] tous ont été poussés pêle-mêle dans la même voie, et tous ont travaillé en commun, les uns malgré 

eux, les autres à leur insu, aveugles instruments dans les mains de Dieu’. (DA1, 6) 
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vanuit hun ongebreidelde machtshonger hadden die koningen ook de adel gekortwiekt, 

waardoor gaandeweg iedereen gelijk werd in zijn nietigheid. De Fransen hoefden dan maar 

hun koning (zeg maar ‘hun Leviathan’) weg te nemen om heel hun land gelijk te hebben. 

Het feit dat Tocqueville in de inleiding la Providence opvoerde als een soort 

verklaringsgrond voor de toenemende gelijkheid van bestaanscondities is opmerkelijk, 

aangezien hij normaal nooit geneigd was om metafysische of religieuze verklaringen te geven 

voor maatschappelijke fenomenen. Jean-Louis Benoît benadrukte echter dat Tocqueville 

uiteindelijk nergens in zijn analyses la Providence heeft ingeroepen als een ultieme 

verklaringsgrond.
49

 Steeds ging hij op zoek naar de historische, sociologische en/of 

economische oorzaken van de fenomenen die hij bestudeerde, al meende hij wel dat allerlei 

maatschappelijke gebeurtenissen onomkeerbare eigenschappen zijn van de moderniteit.
50

 Bij 

aandachtige lectuur, blijkt hij ook niet die Providence op te voeren als verklaringsgrond. 

Nergens in zijn oeuvre heeft Tocqueville God als stoplap gebruikt om de gaten in zijn 

theorieën te dichten, zoals Berkeley, Kant of Hegel dat deden. 

In De la démocratie schreef Tocqueville overigens niet het recht te hebben Gods 

bovennatuurlijke middelen te bestuderen, althans niet voor wat betreft de wijze waarvan God 

zich bedient om een geloofsovertuiging toegang te doen vinden in het menselijk hart. 

 

Je n’ai ni le droit ni la volonté d’examiner les moyens surnaturels dont Dieu se sert 

pour faire parvenir une croyance religieuse dans le cœur de l’homme. Je n’envisage 

en ce moment les religions que sous un point de vue purement humain ; je cherche de 

quelle manière elles peuvent le plus aisément conserver leur empire dans les siècles 

démocratiques où nous entrons.
51

 

 

Dit laatste citaat strookt met de wijze waarop Tocqueville meestal omging met het 

fenomeen religie doorheen zijn oeuvre.
52

 Tocquevilles gebruik van het begrip Providence valt 

bijvoorbeeld moeilijk te rijmen met een algemene teneur van het hoofdstuk waarin hij de 

geschiedschrijving in aristocratische tijden vergeleek met die van democratische tijden.
53

 Wat 

hij daar immers aanstipte als een minpunt van historici in tijden van gelijkheid is dat zij 

geneigd zouden zijn de impact van daden van zelfstandige individuen te onderschatten. In 

datzelfde hoofdstuk schreef Tocqueville zelfs in de voorwaardelijke wijs: ‘Alors même que 

l’on doit découvrir sur la terre le fait général qui dirige la volonté particulière de tous les 

individus […]’.
54

 Dus zelfs als men op aarde al het algemene feit moet ontdekken dat de 

specifieke wil van alle individuen leidt… terwijl la Providence, zoals gehanteerd in de 

inleiding, naar voor werd geschoven als dat algemene feit. 

Ook al scoort Tocqueville tot op heden onder historici met zijn lezing van Frankrijks 

prerevolutionaire geschiedenis, toch kunnen vragen worden gesteld bij zijn gebruik van het 

begrip ‘Providence’. Maar alvorens daar dieper op in te gaan, is het interessant om na te gaan 

waar Tocqueville het begrip Providence vandaan heeft gehaald. Zoals gezegd, zat Hegel daar 

ongetwijfeld voor iets tussen, maar dan slechts op een heel indirecte manier. De directe 

verklaring ligt elders… 

                                                 
49

 (Benoît, Foi, Providence et religion chez Tocqueville 1991, 123-8). 
50

 (DA1, 6-8). 
51

 (DA2, 34). 
52

… Al moeten we erkennen dat op één van de allerlaatste bladzijden van dat werk de auteur plots lijkt te 

ontdekken dat ‘recht’ en ‘verlangen’ alsnog te hebben: ‘Je m’efforce de pénétrer dans ce point de vue de Dieu, 

et c’est de là que je cherche à considérer et à juger les choses humaines’. (DA2, 280) Maar op deze passage 

wordt later in dit hoofdstuk teruggekomen. 
53

 Het betreft het hoofdstuk ‘De quelques tendances particulières aux historiens dans les siècles démocratiques’. 

(DA2, 82-5) 
54

 (DA2, 84). 
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Tocquevilles ontdekking van het begrip Providence 

Waarschijnlijk heeft Tocqueville het begrip Providence rechtstreeks ontleend aan 

François Guizot. Aangezien hij al op jonge leeftijd belezen was, was hij het begrip 

ongetwijfeld al eerder tegengekomen, maar net vóór de aanvang van de Sorbonne-colleges bij 

Guizot verscheen diens Histoire générale de la civilisation en Europe,
55

 en kort nadien 

verscheen het eerste volume van diens Histoire de la civilisation en France
56

; in de beide 

werken kwam la Providence uitvoerig aan bod. Zo schreef Guizot in het eerstgenoemde 

werk: 

 

Ce n’est quelquefois qu’après de très longs intervalles de temps, après mille 

transformations, mille obstacles, que le second fait se développe et vient en quelque 

sorte compléter la civilisation que le premier avait commencée. Mais quand on y 

regarde bien, on reconnaît le lien qui les unit. La marche de la Providence n’est pas 

assujettie à d’étroites limites ; elle ne s’inquiète pas de tirer aujourd’hui la 

conséquence du principe qu’elle a posé hier ; elle la tirera dans des siècles, quand 

l’heure sera venue ; et pour raisonner lentement selon nous, sa logique n’est pas moins 

sûre. La Providence a ses aises dans le temps ; elle y marche en quelque sorte comme 

les dieux d’Homère dans l’espace ; elle fait un pas, et des siècles se trouvent écoulés. 

Que de temps, que d’événements avant que la régénération de l’homme moral par le 

christianisme ait exercé, sur la régénération de l’état social, sa grande et légitime 

influence? Il y a réussi pourtant ; qui peut le méconnaître aujourd’hui?
57

 

 

La Providence zou een bepaalde lijn in de geschiedenis uitstippelen die zich niet schijnt 

te bekommeren om de waan van de dag. De mens moest modellen zien te vinden die stroken 

met zijn natuur en zo moest hij vroeg of laat uitkomen bij de democratie. Belangrijke stappen 

die in die richting worden gezet zijn doorgaans onomkeerbaar; dat was zo in 1789 met de 

Franse Revolutie en dat was bijvoorbeeld ook zo in 2011 met de Arabische Lente.
58

 Fases 

van Terreur of Restauration zijn daarbij typische stuiptrekkingen en instinctieve vormen van 

weerstand tegen verandering die weliswaar lang kunnen duren, maar uiteindelijk de valse 

schijn wekken dat die belangrijke fases alsnog omkeerbaar zouden zijn. 

Pas wanneer we aanbeland zijn in een relatief ver gevorderd stadium, kunnen we zien 

welke stappen in het verleden van belang waren. Historische processen zijn Providentieel 

wanneer alle krachten, alle sociale klassen, alle intellectuele energie en morele opvattingen 

samenwerken om één universeel effect te creëren. Het gaat dus over een historische trend die 

het resultaat is van allerlei handelingen en gedachten – misschien vaker onbewust dan bewust 

– binnen een bepaalde sociaal historische context.
59

 

Het zij duidelijk dat Tocquevilles gebruik van la Providence in die inleiding mysterieus 

is. Maar wanneer we de filosofische bespiegelingen inruilen voor een meer strategisch 

denken, zijn er meteen meerdere redenen te bedenken, waarom Tocqueville besloten had om 

goddelijke krachten in te roepen bij de inleiding van zijn meesterwerk. In die zin lijken zich 

redenen aan te dienen waarom we het gebruik van dat begrip mogen relativeren. 

                                                 
55

 (Guizot, Cours d'histoire moderne. Histoire générale de la civilisation en Europe depuis la chute de l'Empire 

romain jusqu'à la Révolution française 1828) 
56

 Dit werk bevatte vier volumen die verschenen van 1829 tot 1835. (Guizot, Histoire de la civilisation en 

France : depuis la chute de l'Empire romain 1829-1835) 
57

 (Guizot, Cours d'histoire moderne. Histoire générale de la civilisation en Europe depuis la chute de l'Empire 

romain jusqu'à la Révolution française 1828, 23). 
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 (Sanders, De uitkomst van de Arabische Lente. Prognoses op lange termijn 2014). 
59

 (Buiks 1979, 89). 
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De relativiteit van la Providence als motor van de geschiedenis 

Het geloof van Tocqueville was weinig orthodox en in Frankrijk waren gelovigen 

doorgaans niet begeesterd door democratie. Wellicht hanteerde Tocqueville in zijn inleiding 

dus een religieus taalgebruik, niet omdat dat een weergave zou zijn van zijn eigen diepste 

overtuigingen, maar wel als een poging om christendom en democratie te verzoenen in zijn 

land. Voor wat betreft de boodschap die hij aan zijn land wilde uitdragen schreef hij in 1843, 

terugblikkend op een succesvolle carrière: ‘Mon plus beau rêve en entrant dans la vie 

politique, était de contribuer à la réconciliation de l’esprit de liberté et de l’esprit de 

religion, de la société nouvelle et du clergé !’
60

 

Ofschoon De la démocratie en Amérique in ruime mate over Amerika ging en ofschoon 

het werk zowel in de Verenigde Staten als in Groot-Brittannië op een grote afname kon 

rekenen, had Tocqueville met zijn boek vooral gemikt op lezers in zijn eigen land. Naar zijn 

zeggen had hij bij het schrijven ervan constant Frankrijk in gedachte: 

 

Quoique j’aie très rarement parlé de la France dans ce livre [mon ouvrage sur 

l’Amérique], je n’en ai pas écrit une page sans penser à elle et sans l’avoir pour ainsi 

dire devant les yeux.
61

 

 

Tocquevilles geschiedenisinterpretatie klonk dan wel fascinerend, inzichtelijk en 

eigenlijk ook overtuigend, toch mag zeker enig voorbehoud gemaakt worden voor het 

gebruik dat daarin wordt gemaakt van la Providence in de specifieke betekenis van stuwende 

kracht achter de geschiedenis. Het is verleidelijk om voldoening te nemen met één verklaring 

waarom Tocquevilles gebruik van de term Providence met een korrel zout mag worden 

genomen,
62

 maar er zijn er meerdere. 

In het licht van het vorige hoofdstuk ligt een eerste reden daarvoor meteen voor de hand; 

namelijk de twijfels die Tocqueville zelf had. Die doen de vraag rijzen of hij zelf wel echt 

geloofde wat hij in zijn inleiding schreef over die Providence. Aan Louis Bouchitté had hij 

dan wel geschreven te geloven ‘à la providence de Dieu’, toch legde Tocqueville in die 

inleiding wel erg veel kordaatheid en zwier aan de dag als hij niemand minder dan God inriep 

als drijvende kracht achter de geschiedenis. Als men zijn hele oeuvre overschouwt, moet 

gezegd worden dat Tocquevilles religieuze taalgebruik in de inleiding van De la démocratie 

enigszins overtrokken is. Zo schreef hij onder meer: 

 

Le livre entier qu’on va lire a été écrit sous l’impression d’une sorte de terreur 

religieuse produite dans l’âme de l’auteur par la vue de cette révolution irrésistible qui 

marche depuis tant de siècles à travers tous les obstacles, et qu’on voit encore 

aujourd’hui s’avancer au milieu des ruines qu’elle a faites. 

Il n’est pas nécessaire que Dieu parle lui-même pour que nous découvrions des signes 

certains de sa volonté ; il suffit d’examiner quelle est la marche habituelle de la nature 

et la tendance continue des événements ; je sais, sans que le Créateur élève la voix, 

que les astres suivent dans l’espace les courbes que son doigt a tracées. 

Si de longues observations et des méditations sincères amenaient les hommes de nos 

jours a reconnaître que le développement graduel et progressif de l’égalité est à la fois 
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 (OC XIV, 237). 
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 (OC5, 376-7). 
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 Op dat punt ontgoochelde het werk Foi, Providence et religion chez Tocqueville van de nochtans belezen 

Tocqueville scholar Jean-Louis Benoît. (Benoît, Foi, Providence et religion chez Tocqueville 1991) 
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le passé et l’avenir de leur histoire, cette seule découverte donnerait à ce 

développement le caractère sacré de la volonté du souverain maître.
63

 

 

Dat Tocqueville zijn boek zou geschreven hebben onder de indruk van religieuze terreur, 

zou op het eerste gezicht nog betrekking kunnen hebben op zijn worstelingen met het geloof. 

Maar hij geeft in dat citaat wel te kennen dat het God zelf zou zijn (en niet het geloof in God) 

die zo’n diepe indruk op hem had gemaakt. Dat mag dan slechts een nuance zijn, toch is het 

weinig geloofwaardig dat Tocqueville zelf geloofde wat hij daar schreef, te meer daar hij 

zogenaamde evidenties opwierp – dat de sterren in de ruimte banen volgen die zijn vinger 

heeft getrokken – waarvan we weten dat die voor hem niet evident waren. Bij momenten had 

hij dat kunnen geloven, maar evidenties waren het niet. 

Ten tweede was Tocqueville er stellig van overtuigd dat het Ancien Régime definitief 

was verdwenen en dat de democratie, die zich in zijn land aan het vestigen was, niet meer zou 

verdwijnen. Hij was overtuigd dat van de democratie het beste moest gemaakt worden en aan 

het eind van het eerste volume stelde hij perfect te begrijpen dat zo veel respectabele Fransen 

wantrouwig stonden ten aanzien van de democratie, maar hij smeekte hen bijna om er toch 

mee in te stemmen, want elk alternatief zou nog veel erger zijn.
64

 En door la Providence erbij 

te halen in de inleiding haakte hij aan bij de terminologie van Jacques-Bénigne Bossuet, 

Louis de Bonald en Joseph de Maistre; figuren die de democratie allerminst omarmden. In 

Tocquevilles Frankrijk betekende een keuze voor de democratie bijna automatisch een keuze 

tegen het christelijke geloof. Zoals eerder besproken, stamde Tocqueville uit een 

legitimistisch geslacht dat op ideologisch vlak niet veraf stond van Joseph de Maistre die de 

Franse Revolutie een ‘satanisch’ karakter had toegeschreven.
65

 Welnu, de Maistre had de 

mond vol van ‘Providentialisme’ en Tocqueville leek hem dus te willen bestrijden met zijn 

eigen wapens.
66

 Jean-Louis Benoît schreef in dit verband het volgende: 

 

Quand on étudie en détail l’ensemble du corpus tocquevillien, il apparaît clairement 

que cette croyance à la « Providence » est diffuse ; Tocqueville est bien éloigné du 

providentialisme de Bossuet ou des penseurs contre-révolutionnaires : Bonald et 

Joseph de Maistre, contrairement à ce que peut penser le lecteur. Il est vrai que 

Tocqueville a fait le nécessaire, dans l’introduction de la première Démocratie pour 

égarer son lecteur ; pour combattre l’idéologie maistrienne (qui est celle de sa famille 

politique originelle, les légitimistes proches des ultras), il a recours à une stratégie 

argumentative. Il retourne l’argumentation maistrienne en prouvant que les voies de la 

Providence à l’œuvre dans le développement de l’Histoire ont conduit la société de la 

féodalité à la démocratie. Respecter les desseins de la Providence revient donc à 

accepter la démocratie et à s’y rallier pour pouvoir agir sur elle. S’il insiste si fort sur 

la Providence, c’est parce que l’idéologie providentialiste est encore présente et 

prégnante sous la Restauration […].
67

 

 

Met zijn Providentialistisch discours in de inleiding van zijn werk, leek Tocqueville 

kortom alle maistrianen, ultramontanen en antirevolutionairen uit te nodigen zijn werk te 

lezen. Tocquevilles tactiek bestond erin hen te overtuigen dat God zelf de democratie had 

geïnitieerd en dus ingaan tegen de democratie zou zo veel betekenen als ingaan tegen God 
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 (DA1, 8). 
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 (DA1, 241-5). 
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 ‘Il y a dans la révolution française un caractère satanique qui la distingue de tout ce qu'on a vu et peut-être 

de tout ce qu'on verra’. (de Maistre 1880, 66) 
66

 (NOTES, 21). 
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 (Benoît, Foi, Providence et religion chez Tocqueville 1991). 
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zelf. Aldus zou er voor de gelovigen weinig anders resten dan zich te schikken naar de 

goddelijke wil en de democratie te aanvaarden.
68

 

Het valt overigens niet uit te sluiten dat Tocqueville op dit vlak juist heeft gemikt, dus 

dat zijn werk inderdaad de Franse religieuze gemoederen heeft bedaard met betrekking tot de 

democratie. Dit valt niet glashard te staven, maar als parlementariër heeft hij nooit de woede 

van maistrianen of andere toenmalige conservatieven over zich gekregen. In de assemblee 

genoot hij veeleer hun aanzien. 

Het spreekt voor zich dat Tocqueville ook de filosofen van zijn tijd wilde paaien met zijn 

dialectische geschiedenis. Mansfield en Winthdrop meenden zelfs dat Tocqueville, ook 

specifiek met zijn Providence de andere kant van het ideologische spectrum wenste aan te 

spreken: 

 

Clearly Tocqueville wanted the reactionaries of his day to consider democracy 

irreversible. But providence can also serve to restrain the radical liberalism of rational 

control that he opposed.
69

 

 

Daarbij kan men zich natuurlijk de vraag stellen of Tocquevilles Providence veel indruk 

zal hebben gemaakt op die radicale liberalen van de rationele controle. Vermoedelijk zullen 

weinigen van hen het gevoel hebben gehad dat zij daarmee schaakmat waren gezet. 

Ten derde spoort die methode van een Providentiële geschiedenisinterpretatie niet met de 

gangbare methode waarop Tocqueville de sociale fenomenen verklaarde. Eigenlijk nam hij 

op geen enkel punt genoegen met God als ultieme verklaring voor de toenemende egalisering 

en democratisering, zelfs niet in de inleiding van De la démocratie. De jonge Tocqueville 

was diep onder de indruk van de lezingen van Guizot. Intens prikkelden zij zijn geest en ze 

hebben mee de richting bepaald die hij later is uitgegaan. Toch is Tocqueville nooit 

toegetreden tot de doctrinairen. Aanvankelijk misschien omdat hij te jong was om lid te 

worden van het elitaire gezelschap, maar wanneer hij naam en faam had verworven met het 

eerste deel van De la démocratie had hij zijn eigen methoden ontwikkeld en die waren 

empirischer dan die van les doctrinaires én dan die van de Duitse idealisten. Bij een 

dialectische geschiedenisinterpretatie bestaat altijd de verleiding om gericht te zoeken naar 

feiten die relevant zijn om de eigen interpretatie te staven.
70

 In ieder geval heeft Tocqueville 

na zijn dertigste verjaardag nooit meer beweerd dat la Providence de drijvende kracht was 

achter de geschiedenis. Wat hij nadien nog schreef over la Providence was ofwel als (ietwat 

deïstisch) synoniem voor ‘God’ ofwel om zijn eerder gedane uitspraken daarover af te 

zwakken (cf. infra). Zelfs al meteen na de inleiding van het eerste volume kwam de 

Providence nog nauwelijks aan bod en de genoemde fracties moesten van dan af genoegen 

nemen met Tocquevilles ‘overcomplimenteringen’ aan het adres van de katholieke kerk. In 

het tweede hoofdstuk van het eerste volume van De la démocratie (dat hij weliswaar ‘de 
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 ‘Vouloir arrêter la démocratie paraîtrait alors lutter contre Dieu même, et il ne resterait aux nations qu'à 

s'accommoder à l'état social que leur impose la Providence’. (DA1, 8) 
69

 (Mansfield and Winthrop, Tocqueville’s New Political Science 2007, 102). 
70

 Dat is een klassieke kritiek op het Duitse idealisme, die soms geïllustreerd wordt aan de hand van een 

anekdote die waarschijnlijk apocrief is. In 1801 zou Hegel in Jena de planetenrij volgens de Duitse astronoom 

Johann Daniel Titius verworpen hebben als zijnde ‘onfilosofisch’, omdat die strijdig was met zijn dialectiek 

van de Geest. Opmerkelijk aan die rij was dat daarin een mysterieus hiaat bestond tussen Mars en Jupiter. 

Toen datzelfde jaar nog tussen deze twee planeten de dwergplaneet Ceres werd ontdekt en iemand de grote en 

onbescheiden Hegel er opmerkzaam op maakte dat de feiten zijn theorie weerspraken, zou die geïrriteerd 

geantwoord hebben: ‘Um so schlimmer für die Tatsachen’ (‘Dat is dan pech voor de feiten’). (Schneider 1958) 

Zie ook (Sanders, Politieke ideologieën 2008, 39-44, 82) 
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sleutel tot vrijwel het hele werk’ noemde)
71

 rakelde Tocqueville die dialectiek nog wel even 

op, maar zonder dat daar sprake is van goddelijke krachten. 

De vierde reden waarom Tocquevilles gebruik van la Providence als drijvende kracht 

achter de geschiedenis best cum grano salis kan worden genomen, is misschien de 

duidelijkste. Een passage uit het veel later verschenen L’Ancien Régime et la Révolution geeft 

de indruk dat Tocqueville doorheen zijn intellectuele leven second thoughts heeft gekregen 

bij zijn eerdere gebruik van die term Providence. In dat boek spreekt hij immers smalend 

over de zogenaamde fysiocraten, die zodanig veel belang zouden hechten aan l’égalité des 

conditions… ‘ils l’auraient appelée providentielle, s’il avait été de mode, alors comme 

aujourd’hui, de faire intervenir la Providence à tout propos’.
72

 Misschien is zijn religieuze 

discours blijven knagen en heeft hij vele jaren na De la démocratie iets willen bijsturen, zij 

het niet op moedige wijze, namelijk door lacherig te doen over mensen die iets deden wat hij 

voordien zelf had gedaan. Anderzijds was in die tijd het Providentialisme ook al enigszins uit 

de mode – in tegenstelling tot wat Tocqueville beweerde (‘alors comme aujourd’hui…’). We 

zagen immers eerder al dat Benoît (terecht) opmerkte dat het vooral ‘sous la Restauration’ 

was dat het Providentialisme opgeld had gedaan in Frankrijk. 

Maar ook al mogen we Tocquevilles Providentialisme relativeren; zijn ‘gelijkheid der 

bestaanscondities’ blijft van doorslaggevend belang doorheen het ganse werk. 

Wie of wat was de kracht achter de prerevolutionaire geschiedenis van 
Frankrijk? 

Het zij intussen duidelijk dat reserves gepast zijn bij het lezen van Tocquevilles 

uitlatingen over la Providence als drijvende kracht achter de geschiedenis. Toch kon en kan 

Tocqueville ook als historicus van Frankrijk op veel waardering rekenen onder 

gerenommeerde academici.
73

 En als zijn geschiedenisinterpretatie dan een duidelijke lijn 

volgde, blijft natuurlijk de vraag hoe die lijn kan verklaard worden. 

De inhoudstafels van Tocquevilles werken lijken vaak op checklists. De titels van de 

verschillende boekdelen en hoofdstukken worden vaak geformuleerd als concrete vragen en 

de opbouw oogt solide. Maar aandachtige lectuur van Tocquevilles gebruik van het begrip 

Providence bevestigt Gauchets opmerking dat we te maken hebben met een oeuvre van een 

schijnbare en bedrieglijke eenvoud. Kriskras doorheen het werk duiken elementen op die 

mogelijke verklaringen bieden waarom de Franse geschiedenis eeuwenlang de genoemde lijn 

zou hebben gevolgd. In 1958 publiceerde Jacob Peter Mayer een opmerkelijk Engelstalig 

document van Tocqueville dat hij als titel meegaf Reflections on English History.
74

 Het is een 

heel lange en vreemde brief,
75

 waar quasi nooit wordt naar verwezen
76

 en waarvan ik 
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 ‘Ceux qui liront ce livre trouveront donc dans le présent chapitre le germe de ce qui doit suivre et la clef de 

presque tout l'ouvrage’. (DA1, 26) 
72

 (ARR, 189). 
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 (Lefort, Penser la révolution dans la Révolution française 1980), (Gargan 1963), (Gauchet, Tocqueville, 
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 Achter die titel werd verwezen naar een voetnoot waarin stond: ‘Letter by Tocqueville, addressed very 

probably to his friend Gustave de Beaumont. The document is slightly cut in the beginning where Tocqueville 

reports on some intimate details of his private life which are irrelevant here. It is published here for the first 

time’. (A. de Tocqueville, Reflections on English History 1958, 21) 
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 Het oogt natuurlijk vreemd om een zakelijke brief van meer dan twintig bladzijden te schrijven over de 

geschiedenis van Engeland aan een Franse boezemvriend die hij toen regelmatige ontmoette (Beaumont). De 

tekst werd ook vele jaren vóór De la démocratie geschreven, dus jaren vóór zijn eerste publicatie. Mogelijks 

schreef Tocqueville de tekst als een vingeroefening om zijn schrijfvaardigheid te testen. 
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veronderstel dat hij nooit in het originele Frans werd gepubliceerd, hij bevindt zich alvast niet 

in zijn Voyages en Angleterre.
77

 

De brief is gedateerd op 5 oktober 1828, wat betekent dat Tocqueville hem schreef net 

vóór het begin van de Sorbonne-colleges bij Guizot (die begonnen in december van dat jaar). 

Dat is van belang omdat in deze tekst nergens sprake is van Providence, maar wel van een 

dialectische geschiedenis. 

Met behulp van John Lingards History of England
78

 onderzocht Tocqueville daarin eerst 

de overgang van de Europese staten van monarchaal, hiërarchisch en aristocratisch 

gestructureerde samenlevingen en bestuursvormen naar een meer democratische en egalitaire 

status. Tocqueville schreef in de brief dat heel wat geschiedenisboeken hem aanzetten tot 

geeuwen en dat wat de feiten betreft, hij al lang had opgegeven om de namen van de 

koningen van de ‘Heptarchie’ – de zeven Angelsaksische koninkrijken – uit het hoofd te 

leren, evenals de talloze duistere gebeurtenissen, waarvan niemand de oorzaken of gevolgen 

kent. Wat hem wel boeide was om te zien hoe volkeren evolueren, vaak in dezelfde richting, 

maar steeds met behoud van sommigen van hun oorspronkelijke kenmerken.
79

 Hij meende 

dat het daarbij nuttig kon zijn om abstractie te maken van individuen.
80

 In deze tekst 

ontwikkelde hij de gedachte dat rationele gelijkheid de enige natuurlijke status is van de 

mens, omdat naties vanuit zo uiteenlopende aanvangspunten en via een grote diversiteit aan 

wegen allen die richting uitgaan.
81

 

Dat heel eenvoudige, eerder psychologische of antropologische argument, is een 

mogelijke verklaring waarom volkeren in dezelfde richting evolueren; naarmate een volk zich 

verlicht, wordt ook het eigenbelang verlichter en groeit het inzicht bij burgers dat zij elkaar 

maar beter als gelijken kunnen beschouwen. Zo wordt de vrijheid – die ook van nature eigen 

is aan de mens – steeds minder bepaald door brutale macht en kortzichtig eigenbelang en 

meer door overleg. Dit valt heel makkelijk te begrijpen als variant op Hobbes’ 

contracttheorie, te meer daar Tocqueville in De la démocratie ruime aandacht besteedde aan 

de rol van het welbegrepen eigenbelang. Huiskatten en ijsberen zijn solitaire dieren, schapen 

en zebra’s leven in een los kuddeverband, terwijl leeuwen en bonobo’s in sterk hiërarchische 

verbanden leven, maar de moderne mens kan best gedijen in een samenleving waar vrijheid 

en gelijkheid heerst. Naarmate zijn samenlevingsverbanden complexer worden en naarmate 

hij tot diepere inzichten komt, blijkt dat steeds meer. 

Opmerkelijk is dat in deze vroege tekst helemaal geen goddelijke krachten werden 

ingeroepen om de loop van de geschiedenis te duiden. Doorheen zijn oeuvre en zijn 
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correspondentie hanteerde hij wel heel regelmatig de term Providence (met hoofdletter) 

eenvoudigweg als synoniem van ‘God’. Maar enkel in De la démocratie wordt de term 

gebruikt in de specifieke betekenis van ‘God als stuwende kracht van de geschiedenis’, 

richting gelijkheid, richting democratie. 

Wanneer we terugblikken op de eerder geciteerde passage van Guizot, is het niet 

moeilijk te begrijpen dat hij dat mechanisme veel diepgaander heeft uitgelegd aan 

Tocqueville en Guizot gaf er een naam aan: la Providence. Die naam was misschien 

metafysischer of theologischer dan nodig, maar om tactische redenen kwam die naam 

Tocqueville goed van pas. 

In verband met Tocquevilles gebruik van het begrip Providence maakten Mansfield en 

Winthrop
82

 een interessante verwijzing naar het derde hoofdstuk van het tweede volume van 

De la démocratie.
83

 Daarin ontwikkelde Tocqueville een theoretische uitweiding over 

‘algemene ideeën’ die mensen zich vormen (en de lijnen die sommige mensen in de 

geschiedenis zien, zijn dus een voorbeeld van ‘algemene ideeën’ die we ons vormen). Ook 

daar gaf hij een rationele uitleg die niet meteen als zodanig klinkt omwille van het 

theologisch vocabularium. 

Hij stelde dat God niet in algemene termen denkt over de mens. In één oogopslag ziet hij 

alle afzonderlijke mensen, met alle gelijkenissen en verschillen die ze onderling vertonen. Als 

de mens diezelfde methode zou toepassen, zou hij meteen verdrinken in details. De 

menselijke onderzoeker beperkt zich daarom tot een vluchtig onderzoek van een aantal 

objecten of subjecten en van zodra hij een aantal gelijkenissen ontwaart, nivelleert hij alle 

ongelijkheden weg en geeft hij de hele ‘soort’ een zelfde naam. In die zin meent Tocqueville 

dat onze algemene ideeën (zoals ‘de mens’ of ‘de lijn van de geschiedenis’) niet zozeer blijk 

geven van menselijk vernuft, maar eerder van de menselijke tekortkomingen.
84

 

Tocqueville gaf hier dus impliciet te kennen dat hij zelf niet geneigd is om heel 

dogmatisch te zweren bij ‘de lijn’ van ‘de geschiedenis’ van ‘de mens’, gestuurd door ‘de 

Voorzienigheid’. Maar wij mensen zijn dus geneigd om elkaar ofwel als verschillend te zien 

– dat is aristocratie – ofwel als gelijk – dat is democratie. Mansfield en Winthrop
85

 stelden 

dat Tocqueville nog beter trachtte te doen: ‘Je m’efforce de pénétrer dans ce point de vue de 

Dieu, et c’est de là que je cherche à considérer et à juger les choses humaines’.
86

  

Mijns inziens is het terecht dat Mansfield en Winthrop die opmerking in dit verband 

opwierpen en even terecht wezen ze erop dat Tocqueville ook wel had gesteld Gods plan niet 

te kennen.
87

 Eerder zagen we overigens dat Tocqueville had gesteld: ‘Je n’ai ni le droit ni la 

volonté d’examiner les moyens surnaturels dont Dieu se sert […]’.
88

 

Dat is minder contradictorisch dan het oogt. Waar Tocqueville stelde zich te willen 

inspannen (‘Je m’efforce’) om door te dringen tot het goddelijke oogpunt om van daaruit de 

menselijke aangelegenheden te beschouwen en te beoordelen, dan zei hij iets te willen doen, 

                                                 
82

 (Mansfield and Winthrop, Tocqueville’s New Political Science 2007, 102). 
83

 (DA2, 25-30). 
84

 Merk hier de treffende gelijkenis op met Emmanuel Levinas zijn beroemde kritiek op het Griekse 

totaliteitsdenken, waar tegenover hij het joods-christelijke oneindigheidsdenken plaatste, zoals verwoord in 

zijn klassieker Totalité et infini. Levinas wees daarbij uitvoerig op de ontsporingen waartoe dit kan leiden. Met 

enkele heel eenvoudige wiskundige formules (algemene ideeën) kunnen we de banen van de hemellichamen 

beschrijven. Daardoor menen we al snel de kosmos te be-‘grijpen’ (com-‘prendre’) en wanen we ons er zelfs 

meester van. Met even eenvoudige algemene ideeën meenden de nazi’s ook ‘de jood’ te be-‘grijpen’… ‘au 

sens étymologique de ce terme, comprendre’. (Levinas 1961, 78) 
85

 (Mansfield and Winthrop, Tocqueville’s New Political Science 2007, 102). 
86

 (DA2, 280). 
87

 ‘Dieu prépare aux sociétés européennes un avenir plus fixe et plus calme ; j'ignore ses desseins […]’. (DA1, 

14) 
88

 (DA2, 34). 
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waarvan hij elders zei dat het onmogelijk is. De mens zou op die manier immers verdrinken 

in details en dus niet tot bruikbare conclusies komen. Maar Tocqueville zei ook niet meer dan 

zich daarvoor te willen inspannen. In casu kan dat begrepen worden alsof Tocqueville in zijn 

studie van de mens als zoön politikon trachtte om er zo goed mogelijk rekening mee te 

houden dat mensen deels gelijk en deels verschillend zijn, zonder te pretenderen dat rekening 

kan gehouden worden met de uniciteit van ieder mens. Impliciet zou men overigens kunnen 

stellen dat Tocqueville niet uitsloot dat er in het ideale geval nog een synthese denkbaar is 

van aristocratie (these) en democratie (antithese). 

Het is ook niet erg contradictorisch dat Tocqueville enerzijds zei zich in te spannen om 

door te dringen tot Gods oogpunt en anderzijds stelde niet het recht te hebben en ook niet te 

willen onderzoeken van welke bovennatuurlijke middelen God zich bedient. In het geval van 

dat goddelijke oogpunt ging het immers over ‘een methode’ waarbij God slechts als metafoor 

wordt opgevoerd (voor een oogpunt dat te veelzijdig is voor een sterveling). 

Maar het zij intussen duidelijk dat we hier andermaal geconfronteerd worden met een 

thema waar Tocqueville zelf mee worstelde. De onmogelijkheid om de diepste waarheid te 

doorgronden vond hij frustrerend en stemde hem tot droefheid. 

In de allerlaatste paragraaf van het tweede volume van De la démocratie werd nog iets 

gezegd over la Providence:
89

 

 

[…] la Providence ris créé le genre humain ni entièrement indépendant, ni tout à fait 

esclave. Elle trace, il est vrai, autour de chaque homme, un cercle fatal dont il ne peut 

sortir ; mais, dans ses vastes limites, l’homme est puissant et libre ; ainsi des 

peuples.
90

 

 

Tocqueville hield niet van radicaal determinisme
91

 en met betrekking tot la Providence 

nam hij hier een tussenhouding in. De mens – als individu en als soort – zou niet helemaal 

onafhankelijk zijn, maar evenmin zou hij van nature een slaaf of robot zijn. Rondom hem zou 

een fatale kring getrokken zijn waaruit hij niet kan ontsnappen. Maar binnen de ruime 

grenzen ervan zou hij machtig en vrij zijn. Het Providentiële feit plaatst de mens tussen de 

extremen van determinisme en willekeur. 

De golven van de zee kunnen vrijelijk op en neer gaan, maar de aandachtige waarnemer 

ziet in datzelfde water nog een structurelere golfbeweging. Hij merkt dat het water van eb 

naar vloed gaat en terug onder impuls van de hemellichamen. Zo heeft ook de mens een 

onmiskenbare autonomie, alleen in het licht van de geschiedenis marcheert hij in de pas. 

Maar wat in deze metafoor mag dan begrepen worden onder de hemellichamen… 

Tocqueville had daar deels rationele verklaringen voor, maar enig mysterie bleef aanwezig. 

CONCLUSIE 

In dit hoofdstuk werden vooral de concepten égalité des conditions en Providence 

besproken. Églité des conditions slaat op een formele, een praktische en een psychologische 

gelijkheid van mensen en is een kernbegrip doorheen de beide volumes van De la démocratie 

                                                 
89

 Er kan in dit verband wel op gewezen worden dat in L’Avertissement van het tweede volume, Tocqueville ook 

impliciet verwees naar die Providence, althans naar het gedetermineerde karakter van de geschiedenis. Daar 

stelt hij immers dat de democratische revolutie waarvan we getuigen zijn ‘un fait irrésistible’ is ‘contre lequel 

il ne serait ni désirable ni sage de lutter’… (DA2, 8) 
90

 (DA2, 281-2). 
91

 Ten aanzien van Gobineau sprak Tocqueville neerbuigend over diens theorieën die een vorm van fatalisme en 

predestinatie zouden zijn. (OC IX, 202) 
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en Amérique. De mate waarin die drielagige gelijkheid bereikt is in een samenleving – 

perfecte realisatie is onmogelijk – bepaalt de mogelijkheidsvoorwaarden voor een 

democratie. Het is het genererend feit (le fait générateur) van de democratie, wat betekent dat 

het een feit is dat aanleiding geeft tot de talloze nieuwe feiten die allemaal kenmerkend zijn 

voor wat Tocqueville ‘de sociale toestand’ noemde (l’état social) die men aantreft in een 

democratie. 

Afgaande op de lange brief die Tocqueville aan Beaumont schreef kort voor hij was 

ingewijd in het Providentialisme van Guizot (die dat op zijn beurt had gevonden bij Bossuet), 

was hij al tot het inzicht gekomen dat naties vanuit heel uiteenlopende aanvangspunten en via 

een grote diversiteit aan wegen allen de richting van de gelijkheid uitgingen. Dat deed hem 

toen besluiten dat rationele gelijkheid de natuurlijke status is van de mens. 

Dus al in een heel vroeg stadium van zijn intellectueel leven was Tocqueville tot het 

inzicht gekomen dat de progressief voortschrijdende dialectiek van de égalité des conditions 

verklaringsgronden heeft die men eerder psychologisch, antropologisch of rationeel kan 

noemen dan religieus, christelijk of deïstisch. 

Niettemin wendde hij in De la démocratie het concept Providence aan als 

verklaringsgrond voor deze dialectiek. Intussen had Guizot hem wel ingewijd in de 

begrippenwereld omtrent la Providence, maar toch had zijn gebruik van dat concept in de 

inleiding van De la démocratie hoogstwaarschijnlijk minder te maken voortschrijdend inzicht 

dan met bepaalde tactische overwegingen, zoals het verleiden van gelovigen en filosofen om 

zijn werk te lezen. 

Tocqueville wilde Frankrijk terug harmonisch maken en hij had de stellige overtuiging 

dat dit maar mogelijk was via de weg van de welbegrepen democratie. In die zin wilde hij zo 

veel mogelijk Fransen overtuigen van de welbegrepen democratie. Heel wat revolutionairen 

geloofden al in de democratie (al hadden ze dat begrip nog niet noodzakelijk goed begrepen), 

waardoor Tocqueville in de inleiding van zijn werk een extra inspanning leverde om ook de 

gelovigen aan boord te krijgen. In het Frankrijk van zijn tijd stonden gelovigen immers 

meestal sceptisch tot vijandig ten aanzien van de democratie, terwijl later in het werk zal 

blijken dat, zijns inziens, gelovigen een belangrijke rol hebben te spelen in specifiek een 

welbegrepen democratie. 

Opmerkelijk is in ieder geval dat Tocqueville zijn lezers niet noodzakelijk inzage bood in 

de kleinste details van zijn diepste gedachten. Hij was wel stellig overtuigd van de noodzaak 

aan een welbegrepen democratie in Frankrijk – het zou immers eigen zijn aan de mens dat hij 

daarin het best gedijt – maar om zijn lezers daarvan te overtuigen kon hij al eens argumenten 

aanwenden die hij wel efficiënt achtte, maar niet noodzakelijk waarachtig.  



87 

 

3. De puriteinse moraal en de geest 
van democratie 

 

[La religion] donne une tournure morale et réglée aux idées ; 

elle arrête les écarts de l’esprit.
1
 

INLEIDING 

Na de inleiding van De la démocratie wordt in het eerste hoofdstuk de uiterlijke 

verschijningsvorm van Amerika behandeld; geografische kenmerken, diverse 

verwezenlijkingen van de kolonisten en hun opmars doorheen het land. Daarin wordt ook 

uitgelegd dat in Noord-Amerika alles veel ernstiger en plechtiger zou zijn dan in Zuid-

Amerika, alsof Noord-Amerika geschapen was om het domein van het verstand te worden en 

Zuid-Amerika dat van de zinnen.
2
 Om de kern van De la démocratie te begrijpen is het 

tweede hoofdstuk echter belangrijker. 

Du point de départ 

In het tweede hoofdstuk – genaamd ‘Du point de départ et de son importance pour 

l’avenir des Anglo-Américains’ – wordt gesteld: ‘Ceux qui liront ce livre trouveront donc 

dans le présent chapitre le germe de ce qui doit suivre et la clef de presque tout l’ouvrage’.
3
 

De auteur legt erin uit dat wie een mens of volk wil bestuderen naar het beginpunt moet 

kijken. Het zou een misvatting zijn te geloven dat men een bepaald mens ten volle kan 

bestuderen als men abstractie maakt van zijn jongste jaren. Een mens zou, bij wijze van 

spreken, al volkomen zijn als hij nog in de luiers ligt.
4
 Eens men de vroegste levensfase van 

een persoon heeft onderzocht, begrijpt men welke vooroordelen, gewoontes en hartstochten 

zijn latere leven zullen beheersen. Mutatis mutandis zou dat ook gelden voor de studie van 

volkeren. Alleen wordt men dan geconfronteerd met het probleem dat een volk doorgaans 

maar het belang van geschiedschrijving ontdekt wanneer zijn wieg al is gehuld in nevelen en 

wanneer trots en onwetendheid haar omgeven hebben met fabels en mythes. 

Amerika zou hierop een uitzondering vormen; op het ogenblik dat de Europese volken de 

kusten van de Nieuwe Wereld bereikten hadden zij al de graad van beschaving bereikt die de 

mens ertoe aanzet zichzelf te bestuderen. Daardoor hadden zij een getrouw beeld 

overgeleverd van hun opinies, zeden en wetten… dicht genoeg bij de tijd van de stichting van 

het land om er de grondslagen van te kunnen vatten en voldoende ver verwijderd van die tijd 

om al te kunnen beoordelen wat die kiemen hebben voortgebracht. 

Tocqueville meende dat zijn tijdgenoten waren voorbestemd om verder in de menselijke 

gebeurtenissen vooruit te kijken dan hun voorgangers ooit hadden gekund… ‘La Providence 

a mis à notre portée un flambeau qui manquait à nos pères, et nous a permis de discerner, 

dans la destinée des nations, des causes premières que l’obscurité du passé leur dérobait’.
5
 

                                                 
1
 (OC XIII-1, 231). 

2
 ‘L’Amérique du Nord parut sous un autre aspect : tout y était grave, sérieux, solennel ; on eût dit qu’elle avait 

été créée pour devenir le domaine de l’intelligence, comme l’autre la demeure des sens’. (DA1, 21). 
3
 (DA1, 26). 

4
 ‘L’homme est pour ainsi dire tout entier dans les langes de son berceau’. (DA1, 25) 

5
 (DA1, 26). 
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Het gaat ook over Frankrijk 

In dat tweede hoofdstuk speelt de ambivalentie die kenmerkend is voor heel De la 

démocratie: in welke mate gaat het hier specifiek over de democratie in Amerika, zoals de 

titel aangeeft, en in welke mate gaat het over de democratie als zodanig, zodat er lessen uit 

konden getrokken worden voor Frankrijk? 

Op het eerste gezicht lijkt dit tweede hoofdstuk specifiek over Amerika te gaan, 

aangezien benadrukt wordt dat het beginpunt van een volk zo revelerend is voor zijn (latere) 

kenmerken en daar diep wordt op ingegaan. Anderzijds liet Tocqueville ook verstaan dat hij 

zich intens afvroeg wat in zijn eigen chaotische land inherent was aan de democratie en wat 

slechts naschokken waren van het Ancien Régime. Precies omdat Amerika vrij was van 

historische ballast, wilde Tocqueville de Amerikaanse democratie onderzoeken. Zijns inziens 

betrof het een democratie in een zuivere vorm, in die zin dat in het land al van bij zijn genese 

de bestaanscondities verregaand gelijk waren.
6
 In een brief had Tocqueville geschreven dat 

ofschoon Frankrijk weinig aan bod komt in zijn werk, hij bij het schrijven van elke bladzijde 

zijn eigen land in gedachten had.
7
 Hij wilde weten waaraan de Franse democratie zich kon 

verwachten en dus ook in dit hoofdstuk speelde Frankrijk mee op de achtergrond. 

Zo werd Tocqueville meteen na zijn aankomst in Amerika getroffen door de religieuze 

aanblik van het land en vervolgens de democratische aanblik ervan. Een analyse over 

Amerika’s verleden kon Tocqueville instrueren over mogelijkheden om een pad uit te 

stippelen hoe hij de democratie en de religie in zijn land op het goede spoor zou kunnen 

krijgen. 

Le cercle fatal 

In het tweede hoofdstuk leek Tocqueville zich ook andermaal te profileren als 

determinist: na de progressief voortschrijdende geschiedenisfilosofie van de égalité des 

conditions in de inleiding, wordt in dat tweede hoofdstuk niet alleen uitgelegd hoe belangrijk 

het beginpunt is van een mens en van een volk voor zijn verdere ontwikkeling. Over de 

oorsprong van de Verenigde Staten schreef hij zelfs: 

 

Lorsque, après avoir étudié attentivement l’histoire de l’Amérique, on examine avec 

soin son état politique et social, on se sent profondément convaincu de cette vérité : 

qu’il n’est pas une opinion, pas une habitude, pas une loi, je pourrais dire pas un 

événement, que le point de départ n’explique sans peine.
8
 

 

Het leek wel of het weinig uitmaakte wie de Amerikanen verkozen als hun leiders en wat 

ze allemaal zeiden en deden, alles kon sowieso verklaard worden… Verderop in het werk 

nuanceerde Tocqueville dat. Zo schreef hij: ‘Chaque génération qui naît dans leur sein [d.i. 

dans leur nation] est comme un peuple nouveau qui vient s’offrir à la main du législateur’.
9
 

En in het tweede volume schreef hij… 

                                                 
6
 ‘Il est vrai que les Anglo-Américains ont apporté dans le Nouveau Monde l’égalité des conditions. Jamais on 

ne rencontra parmi eux ni roturiers ni nobles ; les préjugés de naissance y ont toujours été aussi inconnus que 

les préjugés de profession. L’état social se trouvant ainsi démocratique, la démocratie n’eut pas de peine à 

établir son empire’. (DA1, 237) 
7
 ‘Quoique j’aie très rarement parlé de la France dans ce livre [mon ouvrage sur l’Amérique], je n’en ai pas 

écrit une page sans penser à elle et sans l’avoir pour ainsi dire devant les yeux. Et ce que j’ai surtout cherché 

à mettre en relief aux États-Unis et à faire bien comprendre, c’est moins la peinture complète de cette société 

étrangère, que ses contrastes ou ses ressemblances avec la nôtre’. (OC5, 376-7) 
8
 (DA1, 26). 

9
 (DA1, 77). 
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S’il arrivait que les hommes d’une époque tombassent d’accord sur quelques-unes 

[d.i. des conventions rigoureuses], cela ne prouverait encore rien pour l’époque 

suivante ; car, chez les nations démocratiques, chaque génération nouvelle est un 

nouveau peuple.
10

 

 

Uiteraard dient dit alles eens te meer geduid te worden vanuit die cercle fatal waarin de 

mens gebonden is te blijven, maar waarbinnen hij wel krachtig en vrij is (cf. supra). Ook dat 

zou zowel voor individuen als voor volken gelden.
11

 Niettemin blijft het opmerkelijk dat de 

verduidelijking over die cirkel pas verscheen in het tweede volume van De la démocratie, 

alsof Tocqueville vijf jaar na het eerste volume zijn eerdere stellingen wilde nuanceren. 

DE EERSTE EMIGRANTEN IN AMERIKA 

De eerste blanke emigranten die zich vestigden op de Amerikaanse kusten waren van 

diverse pluimage en arriveerden met even diverse bedoelingen en verwachtingen. Maar de 

taal (het Engels) en het land van herkomst (en dus het nationaal verleden) waren belangrijke 

elementen die de meesten onder hen gemeen hadden en het waren dan ook in ruime mate de 

Engelsen die vorm gaven aan de Amerikaanse mentaliteit. De politieke onrust in Engeland 

zou hun geesten en hun vrijheidsdrang hebben aangescherpt, meer dan bij andere Europese 

volkeren. 

Volgens Tocqueville waren die eerste emigranten al doordrongen van het ‘dogma’ van 

de volkssoevereiniteit en het gemeentelijk bestuur – ce germe fécond des institutions libres
12

 

– behoorde al tot hun gewoonten. Het Engelse karakter was altijd al ernstig en weloverwogen 

geweest, maar als gevolg van de godsdiensttwisten zouden de eerste emigranten kil en 

twistziek van aard zijn geweest. Als gunstige neveneffecten zouden die intellectuele 

geschillen een sterk onderwijs en zuivere zeden hebben voortgebracht. Die mentaliteit zou 

afstralen op de Franse, Spaanse en andere Europese migranten die na de Engelse arriveerden. 

Tocqueville schreef: ‘Toutes les nouvelles colonies européennes contenaient, sinon le 

développement, du moins le germe d’une complète démocratie’.
13

 Hij zag twee oorzaken voor 

de democratische ingesteldheid van de immigranten. Ten eerste hadden zij geen gevoelens 

van superioriteit jegens elkaar, immers: ‘Ce ne sont guère les heureux et les puissants qui 

s’exilent, et la pauvreté ainsi que le malheur sont les meilleurs garants d’égalité que l’on 

connaisse parmi les hommes’.
14

 Toch gebeurde het occasioneel dat aristocraten zich 

vestigden in Amerika, meestal als gevolg van religieuze of politieke twisten. Zij zouden zelfs 

wetten hebben gemaakt om een standenhiërarchie in te stellen, maar – en dat is de tweede 

oorzaak – de Amerikaanse bodem leende zich eenvoudigweg niet tot grondaristocratie. 

Volgens Tocqueville lag de diepste grondslag van aristocratie niet in fortuin, titels of 

privileges, maar in erfelijk grootgrondbezit. Welnu, aanvankelijk was er voor iedereen 

massa’s grond beschikbaar, alleen in deze onherbergzame gebieden liet die zich slechts 

moeizaam bewerken. Daardoor was spontaan de gewoonte ontstaan dat eenieder zich een 

stukje grond toe-eigende, waarop hij werkte voor eigen consumptie. 

Maar Tocqueville wijst ook op belangrijke verschillen onder de bewoners van de Engelse 

kolonies. Zijns inziens diende men in de grote Anglo-Amerikaanse familie een belangrijk 

                                                 
10

 (DA2, 62). 
11

 (DA2, 281). 
12

 (DA1, 26). 
13

 (DA1, 26). 
14

 (DA1, 27). 
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onderscheid te maken tussen een zuidelijke en een noordelijke tak. Als toonbeeld van de 

zuidelijke tak beschreef hij de oorsprong van de eerste Engelse kolonie, de staat Virginia.
15

 

Bij haar oprichting in 1607 leefde in Europa nog sterk de gedachte dat de rijkdom van een 

volk bepaald werd door het bezit van goud- en zilvermijnen. Volgens Tocqueville heeft deze 

gedachte de Europese naties die daarvan doordrongen waren armer gemaakt en heeft ze in 

Amerika meer mensen vernietigd dan oorlog of slechte wetten. 

Engeland stuurde in ieder geval goudzoekers naar Virginia. Een groot deel van die 

kolonisten waren jongeren uit ontregelde gezinnen, voormalig huishoudpersoneel, 

veroordeelde fraudeurs en vooral onbeschaafden die beter geschikt waren om te roven en te 

verwoesten dan om een kolonie te consolideren… ‘Aucune noble pensée, aucune 

combinaison immatérielle ne présida à la fondation des nouveaux établissements’.
16

 Maar hét 

bepalende feit voor het karakter, de wetten en de hele toekomst van Virginia en de andere 

zuidelijke staten zou de invoering van de slavernij zijn geweest. Slavernij onteert arbeid, 

aldus Tocqueville. In een slavenmaatschappij zou luiheid het toonbeeld zijn van een geslaagd 

leven, wat funest is voor elke vorm van creativiteit, innovatie en vooruitgang… ‘L’influence 

de l’esclavage, combinée avec le caractère anglais, explique les mœurs et l’état social du 

Sud’.
17

 

Geheel anders verging het in het ‘noorden’. Geografisch bedoelde Tocqueville daarmee 

eigenlijk het noordoosten van Amerika, want de gebieden in het westen waren toen nog ofwel 

onontgonnen wildernis ofwel bewoond door avonturiers. 

Daar waar Tocqueville de oorsprong van de staat Virginia opwierp als toonbeeld van de 

zuiderse mentaliteit, voerde hij de zes deelstaten van New England op als model voor de 

noordelijke mentaliteit.
18

 Volgens Tocqueville heeft de geest van New England uiteindelijk 

zijn stempel gedrukt op heel de Verenigde Staten van Amerika. Geen wonder dus dat deze 

geest een cruciaal element vormde in een werk dat De la démocratie en Amérique als titel 

draagt. Tocqueville sprak erover in poëtische bewoordingen: 

 

La civilisation de la Nouvelle-Angleterre a été comme ces feux allumés sur les 

hauteurs qui, après avoir répandu la chaleur autour d’eux, teignent encore de leurs 

clartés les derniers confins de l’horizon. La fondation de la Nouvelle-Angleterre a 

offert un spectacle nouveau ; tout y était singulier et original.
19

 

 

Zij die zich op de kusten van New England vestigden, behoorden tot de welgestelde 

klassen van Engeland. Volgens Tocqueville had deze populatie verhoudingsgewijs een 

grotere groep verlichten dan om het even welke Europese natie van zijn tijd. Zij hadden goed 

onderwijs genoten en faam verworven in hun thuisland op grond van hun talenten en 

intelligentie. Daar waar de andere kolonies opgericht werden door haveloze avonturiers 

zonder familie, brachten de emigranten van New England, samen met hun vrouwen en 

kinderen, ook orde en moraliteit mee. 

Wat hen het meest van al onderscheidde van de andere emigranten, was het doel van hun 

onderneming. Hoewel zij in hun moederland vaak waren onderdrukt omwille van hun geloof, 

                                                 
15

 Geografische gezien is deze staat niet bepaald zuiders, maar ten tijde van de Burgeroorlog koos zij wel de 

zijde van de Geconfedereerde Staten van Amerika (of kortweg de Confederacy), wat begrijpelijk is omdat – en 

daar ging het Tocqueville om – Virginia de gewoonten en belangen deelde van de zuidelijke staten, inclusief 

slavernij. 
16

 (DA1, 27). 
17

 (DA1, 27). 
18

 New England is de regio in het noordoostelijke deel van de Verenigde Staten, ten oosten van de Hudson, die 

de deelstaten ten oosten van New York omvat, d.i. Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Vermont, New 

Hampshire en Maine. 
19

 (DA1, 28). 
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hadden zij het niet noodgedwongen verlaten. Zij lieten hun zekerheden en vaak zelfs een 

bepaald aanzien achter, niet om hun fortuin te vergroten, maar om te gehoorzamen aan een 

geestelijke behoefte… 

 

La plus grande partie de l’Amérique anglaise a été peuplée par des hommes qui, après 

s’être soustraits à l’autorité du pape, ne s’étaient soumis à aucune suprématie 

religieuse ; ils apportaient donc dans le Nouveau Monde un christianisme que le ne 

saurais mieux peindre qu’en l’appelant démocratique et républicain : ceci favorisera 

singulièrement l’établissement de la république et de la démocratie dans les affaires. 

Dès le principe, la politique et la religion se trouvèrent d’accord, et depuis elles n’ont 

point cessé de l’être.
20, 21

 

 

De Engelsen hadden dus een christendom geïmporteerd dat essentieel republikeins en 

democratisch was. Het zouden vooral puriteinen zijn geweest wiens invloed zo heilzaam was 

geweest voor de Nieuwe Wereld. Uit onvrede met de dagelijkse gang van zaken in hun 

moederland, hadden deze gelovigen een land gevonden dat zo van de wereld was verlaten dat 

ze er gegarandeerd op hun eigen wijze konden leven en in alle vrijheid God konden 

aanbidden: 

 

Les émigrants, ou, comme ils s’appelaient si bien eux-mêmes, les pèlerins (pilgrims), 

appartenaient à cette secte d’Angleterre à laquelle l’austérité de ses principes avait fait 

donner le nom de puritaine. […] Persécutés par le gouvernement de la mère patrie, 

blessés dans la rigueur de leurs principes par la marche journalière de la société au 

sein de laquelle ils vivaient, les puritains cherchèrent une terre si barbare et si 

abandonnée du monde, qu’il fût encore permis d’y vivre à sa manière et d’y prier 

Dieu en liberté.
22

 

HET PURITANISME IN AMERIKA 

In Tocqueville’s account of America 

the Puritans assume special significance 

precisely because they were historical beings 

who brought the political ideas and practices of the Old World 

to a prehistorical, natural land. 

No more than the aristocracy of the Old World 

were they portrayed as faultless 

– Tocqueville was aware of the harshness and bigotry of the early colonists.
23

 

 

De eerste puriteinen in Amerika 

Om de puriteinse geest van de emigranten te beschrijven, citeerde Tocqueville uit 

Nathaniel Mortons New England’s Memorial
24

 dat een geschiedschrijving van de Plymouth-

                                                 
20

 (DA1, 223-4). 
21

 Zie ook (DA1, 303): ‘Aux États-Unis, la religion du plus grand nombre elle-même est républicaine ; elle 

soumet les vérités de l’autre monde à la raison individuelle, comme la politique abandonne au bon sens de 

tous le soin des intérêts de celui-ci, et elle consent que chaque homme prenne librement la voie qui doit le 

conduire au ciel, de la même manière que la loi reconnaît à chaque citoyen le droit de choisir son 

gouvernement’. 
22

 (DA1, 28-9). 
23

 (Wolin 2001, 234). 
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kolonie
25

 weergeeft en dat gangbaar wordt beschouwd als het eerste geschiedenisboek dat 

verscheen over de Verenigde Staten. Daaruit blijkt hoe plechtstatig de puriteinen hun 

vestiging in Amerika bejegende, als waren zij een nieuw goddelijk uitverkoren volk dat zich 

in een nieuw Jeruzalem vestigde
26

: ‘Ils ne s’attachaient pas aux choses de la terre, mais 

levaient les yeux vers le ciel, leur chère patrie, où Dieu avait préparé pour eux sa cité 

sainte’.
27

 Tocqueville merkte daarbij op: ‘Il est impossible de lire ce début sans être pénétré 

malgré soi d’une impression religieuse et solennelle ; il semble qu’on y respire un air 

d’antiquité et une sorte de parfum biblique’.
28

 

Nauwelijks nadat de puriteinen waren aanbeland in het toen nog onherbergzame 

landschap van New England begonnen zij zich in kolonies te organiseren, meestal op basis 

van een ‘covenant’ of ‘sociaal contract’ waarvan de uitdrukkelijke instemming per 

ondertekening werd gevraagd van ieder volwassen lid. Tocqueville citeerde uit het covenant 

dat werd opgesteld door de kolonie van Plymouth in het jaar 1620: 

 

Nous, dont les noms suivent, qui, pour la gloire de Dieu, le développement de la foi 

chrétienne et l’honneur de notre patrie, avons entrepris d’établir la première colonie 

sur ces rivages reculés, nous convenons dans ces présentes, par consentement mutuel 

et solennel, et devant Dieu, de nous former en corps de société politique, dans le but 

de nous gouverner et de travailler à l’accomplissement de nos desseins ; et, en vertu 

de ce contrat, nous convenons de promulguer des lois, actes, ordonnances, et 

d’instituer, selon les besoins, des magistrats auxquels nous promettons soumission et 

obéissance.
29

 

 

Opvallend in dit citaat is dat Tocqueville de eerbetuigingen aan de koning en het 

moederland achterwege liet.
30

 Ongetwijfeld deed hij dat om het verhaal dat hij wilde brengen 

meer kracht bij te zetten.
31

 Maar in de daaropvolgende jaren liepen, onder het koningschap 

van Charles I, de religieuze en politieke twisten in het moederland verder op en Engelse 

emigranten stroomden toe; bestaande kolonies breidden uit en nieuwe kolonies rezen als 

paddenstoelen uit de grond. Soortgelijke covenants werden opgesteld bij de oprichting van 

New Haven (1637), Rhode Island (1638), Connecticut (1639) en Providence (1640). 

De regering van het moederland was van haar kant tevreden dat de aanstokers van de 

politieke en religieuze onrust het land verlieten. De Engelse kolonies in Amerika dankten hun 

                                                                                                                                                        
24

 (Morton 1669). 
25

 In 1691 gingen Plymouth en de andere kolonies uit Massachusetts op in de Engelse kroonkolonie Province of 

Massachusetts Bay. 
26

 Richard Brookhiser verwoordde het als volgt: ‘[…] the Puritans of the great migration believed they lived in 

the Bible. England under the Stuarts was Egypt; they were Israel fleeing to Canaan, to establish a refuge for 

godliness, a city upon a hill’. (Brookhiser 2002, 13) 
27

 (DA1, 29). 
28

 (DA1, 29). 
29

 (DA1, 30). 
30

 ‘We whose names are under-written, the loyal subjects of our dread sovereign Lord, King James, by the grace 

of God, of Great Britain, France, and Ireland, King, Defender of the faith, &c. Having undertaken for the 

glory of God, and advancement of the Christian faith, and the honour of our King and country, a voyage to 

plant the first colony in the northern parts of Virginia; do by these presents solemnly and mutually, in the 

presence of God and one another, covenant and combine ourselves together into a civil body politick, for our 

better ordering and preservation, and furtherance of the ends aforesaid: And by virtue hereof, do enact, 

constitute and frame such just and equal laws, ordinances, acts, constitutions and officers, from time to time, 

as shall be thought most meet and convenient for the general good of the colony; unto which we promise all 

due submission and obedience’. (Morton 1669, 24-5) (door mij onderlijnd) 
31

 Wat verder stelde Tocqueville wel dat de emigranten de suprematie van het moederland niet ontkenden (‘[…] 

sans nier la suprématie de la métropole […]’. (DA1, 31). 
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voorspoed onder meer aan het feit dat zij altijd meer binnenlandse vrijheid en meer politieke 

onafhankelijkheid hebben genoten dan de kolonies van andere volken, maar volgens 

Tocqueville werd nergens het vrijheidsprincipe zo volkomen toegepast als in de deelstaten 

van New England. 

Er waren diverse wijzen waarop het moederland zijn kolonies in Amerika liet besturen. 

Alleen in New England bestond die wijze erin dat aan een aantal emigranten het recht werd 

verleend zich als politieke gemeenschap te verenigen onder de bescherming van het 

moederland en zichzelf te besturen in alles wat niet in strijd was met de wetten van dat land. 

Zo verleende Charles I al in 1628 een charter aan de emigranten die de kolonie Massachusetts 

hadden gesticht. Maar meestal kregen de kolonies van New England pas een charter lang 

nadat hun bestaan reeds een feit was. Met name Plymouth, Providence, New Haven en de 

deelstaten Connecticut en Rhode Island werden gesticht zonder de steun en tot op zekere 

hoogte zonder medeweten van het moederland. Pas dertig of veertig jaar na hun feitelijke 

oprichting, onder het bewind van Charles II, werd hun bestaan bevestigd door een koninklijk 

charter… 

 

Aussi est-il souvent difficile, en parcourant les premiers monuments historiques et 

législatifs de la Nouvelle-Angleterre, d’apercevoir le lien qui attache les émigrants au 

pays de leurs ancêtres. On les voit à chaque instant faire acte de souveraineté ; ils 

nomment leurs magistrats, font la paix et la guerre, établissent les règlements de 

police, se donnent des lois comme s’ils n’eussent relevé que de Dieu seul.
32

 

 

In 1650 stelde Massachusetts als eerste kolonie wetten in die niet verwezen naar het 

koninklijk gezag en die bovendien strijdig waren met de wetten van het moederland. 

Volgens Tocqueville was niets tegelijk zo vreemd en leerzaam als de wetgeving van de 

vroegste emigranten in New England. Vooral daar meende hij de oplossing te hebben 

gevonden voor het grote maatschappelijke raadsel dat de Verenigde Staten in zijn tijd voor de 

wereld vormde.  

Wetgeving van de eerste puriteinen 

Tiranniek en theocratisch 

In een onderhoudende stijl schetste Tocqueville de wetgeving van de vroegste puriteinse 

gemeenschappen in Amerika tijdens de zeventiende eeuw. Hij achtte het Wetboek van 

Connecticut uit 1650 het meest karakteristieke, de zogenaamde Code of 1650. Zijn 

bespreking ervan oogt onwaarschijnlijk, maar na consultatie van een heruitgave van 1830
33

, 

bleek zij te kloppen. 

Het wetboek vangt aan met de strafwet. Daaruit blijkt dat de wetgevers van Connecticut 

het vreemde idee hadden opgevat om deze te baseren op de eerste boekdelen van de Bijbel, 

de zogenaamde Pentateuch of Thora, en er werd ook uitdrukkelijk naar verwezen. Zo luidde 

de eerste wet: ‘If any man after legall conviction, shall have or worship any other God but 

the Lord God, hee shall be put to death. Deut. 13.6-17. 2.-Exodus 22.20’.
34

 Vervolgens blijkt 

dat ook hekserij en belediging van ouders door zonen met de dood werden bestraft en dus 

alles met rechtstreekse verwijzing naar Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium… ‘On 

                                                 
32

 (DA1, 31). 
33

 (General Court of Connecticut 1830). 
34

 (General Court of Connecticut 1830, 28). 
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transportait ainsi la législation d’un peuple rude et à demi civilisé au sein d’une société dont 

l’esprit était éclairé et les mœurs douces’.
35

 

Ook geslachtsverkeer tussen ongehuwden werd zwaar aangepakt. De rechter mocht de 

schuldigen daarvoor veroordelen tot een geldboete, zweepslagen of… een huwelijk. De 

straffen konden cumulatief worden opgelegd. Zo verhaalde Tocqueville over de ongehuwde 

Marguérite Bedfort die in 1643 niet alleen werd veroordeeld tot zweepslagen wegens 

geslachtsverkeer met de eveneens ongehuwde Nicolas Jennings, maar tevens veroordeelde de 

rechter de beide ‘daders’ tot een huwelijk met elkaar. 

Nog steeds datzelfde wetboek voorzag ook in strenge straffen voor luiheid, 

dronkenschap, liegen en het gebruik van tabak. Voorts merkte Tocqueville op dat in 1649, in 

Boston, een plechtige vereniging werd opgericht die zich ten doel had gesteld zich af te zetten 

tegen de wereldse weelde van lang haar. 

Bij momenten vergat de wetgever het door hem zelf in Europa opgeëiste principe van 

godsdienstvrijheid en werden de leden van de gemeenschap verplicht, op straffe van boete, 

om de zondagdienst bij te wonen. Christenen die een andere geloofsdoctrine aanhingen dan 

die van hun gemeenschap werden gestraft, desnoods met de dood. Tocqueville verwees ook 

naar de strafwet van Massachusetts die bepaalde dat wanneer een katholieke priester de 

kolonie werd uitgewezen en hij vervolgens de kolonie opnieuw zou betreden, hij met de dood 

kon worden gestraft.
36

 

Maar in zijn bespreking van de puriteinse wetten, stelde Tocqueville deze niet alleen 

uitvoerig voor als tiranniek en theocratisch. Simultaan en met nog meer enthousiasme 

beschreef hij ze tevens als democratisch en republikeins. 

Democratisch en republikeins 

Tocqueville stelde: 

 

Le puritanisme n’était pas seulement une doctrine religieuse ; il se confondait encore 

en plusieurs points avec les théories démocratiques et républicaines les plus absolues. 

De là lui étaient venus ses plus dangereux adversaires.
37

 

 

Dat klinkt vreemd, maar de argumenten daartoe waren onverwacht sterk. Vooreerst 

hadden alle onderworpenen aan de besproken strafwetten daar zelf heel bewust voor 

gekozen.
38

 Zij werden niet gedicteerd door een tiran, maar ook niet door onbereikbare politici 

die dat ergens ver weg hadden gestemd volgens het principe van 50% plus één. In de 

gemeenten van New England werd aanvankelijk het principe van de politieke 

vertegenwoordiging niet of nauwelijks toegepast. Althans de zaken die iedereen 

aanbelangden werden, net als in het Oude Athene, vastgelegd door de algemene vergadering 

van burgers.
39

 Zo stelde de grondwet van Connecticut dat het toekwam aan ‘the major parte 

of Freemen, that are present, or their Deputyes, with a moderator chosen by them’ om wetten 

te bepalen, ‘they oneIy shall have power to make lawes and repeale them’.
40

 Tocqueville 

                                                 
35

 (DA1, 32). 
36

 (DA1, 32). 
37

 (DA1, 29). 
38

 ‘Il ne faut pas, au reste, perdre de vue que ces lois bizarres ou tyranniques n’étaient point imposées ; qu’elles 

étaient votées par le libre concours de tous les intéressés eux-mêmes […]’. (DA1, 33) 
39

 ‘Dans la commune de la Nouvelle-Angleterre, la loi de la représentation n’est point admise. C’est sur la 

place publique et dans le sein de l’assemblée générale des citoyens que se traitent, comme à Athènes, les 

affaires qui touchent à l’intérêt de tous’. (DA1, 33) 
40

 (General Court of Connecticut 1830, 17). 
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merkte in dat verband op: ‘Chez ce peuple naissant régnait alors une égalité presque parfaite 

entre les fortunes et plus encore entre les intelligences’.
41

 

Daarenboven waren die bizarre strafwetten onlosmakelijk verbonden met een corpus van 

constitutionele wetten die intussen al tweehonderd jaar oud waren, maar die qua 

vrijheidsgeest nog steeds ver vooruit waren op de meest progressieve wetten in Europa, 

inclusief die van Groot-Brittannië en Frankrijk. Volgens Tocqueville had Europa in de 

zeventiende eeuw nog niet eens een besef van de algemene principes waarop die moderne 

constitutieve wetten van de kolonies en deelstaten in Amerika toen al berustten. Qua 

algemene principes noemde hij l’intervention du peuple dans les affaires publiques, le vote 

libre de l’impôt, la responsabilité des agents du pouvoir, la liberté individuelle et le jugement 

par jury…
42

 

Volgens Tocqueville voorzagen de puriteinse wetten ook reeds in talloze sociale 

behoeften die in Frankrijk nog maar nauwelijks werden aangevoeld. Wat dat betreft stipte hij 

vooral het openbaar onderwijs aan dat in ruime mate zou hebben bijgedragen tot het 

oorspronkelijke karakter van de Amerikaanse beschaving.
43

 In the Code of 1650 van 

Connecticut werd ook uitgelegd waarom openbaar onderwijs zo belangrijk was. De 

preambule onder de hoofding ‘SCHOOLES’ preciseerde immers dat ‘It being one cheife 

project of that old deluder, Sathan, to keepe men from the knowledge of the scriptures […]’.
44

 

Op gemeentelijk niveau bestonden ook talloze voorzieningen voor de armen, openbare wegen 

werden heel minutieus onderhouden, enzovoort. 

In New England was de gemeentelijke onafhankelijkheid, die, volgens Tocqueville, ook 

nog in zijn tijd het ware principe en het leven van de Amerikaanse vrijheid vormde, al in 

1650 een feit, ook al erkende de kolonies toen nog officieel de suprematie van het 

moederland. Op gemeentelijk niveau zag Tocqueville een politiek leven dat actief, volkomen 

democratisch en republikeins was.
45

 

De meeste kolonies waren opgericht door een handvol mensen die, na heel breed en diep 

overleg, dus een soort sociaal contract hadden opgesteld (covenant), waar alle leden dienden 

mee in te stemmen. De grondwetten van de deelstaten waren doorgaans voortgekomen uit die 

covenanten. Zo stelde Tocqueville:  

 

Les émigrants qui créèrent I’État de Rhode Island en 1638, ceux qui s’établirent à 

New Haven en 1637, les premiers habitants du Connecticut en 1639, et les fondateurs 

de Providence en 1640, commencèrent également par rédiger un contrat social qui fut 

soumis à l’approbation de tous les intéressés.
46

 

 

Het covenant van Rhode island van 1647 stelde onder meer: 

 

It is agreed, by this present Assembly thus incorporate, and by this present act 

declared, that the forme of Government established is DEMOCRATICALL; that is to say, 

a Government held by ye free and voluntarie consent of all, or the greater parte of the 

free Inhabitants.
47

 

                                                 
41

 (DA1, 33). 
42

 (DA1, 33). 
43

 (DA1, 34). 
44

 (General Court of Connecticut 1830, 90). 
45

 ‘Dans la Nouvelle-Angleterre, dès 1650, la commune est complètement et définitivement constituée. Autour de 

l’individualité communale viennent se grouper et s’attacher fortement des intérêts, des passions, des devoirs 

et des droits. Au sein de la commune on voit régner une vie politique réelle, active, toute démocratique et 

républicaine’. (DA1, 33) 
46

 (DA1, 30). 
47

 (Lutz 1998, 172). 
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Wat Tocqueville slechts impliciet heeft gesteld (en wat ook blijkt uit de evolutie van de 

Amerikaanse wetten), maar wat niettemin heel belangrijk is om op te merken, is dat die 

Spartaanse wetten (zeker aanvankelijk) geen sterke weerstand opriepen, ook niet door kleine 

minderheidsgroepen. En van zodra dat wel het geval was, werden de wetten aangepast. Die 

wetgeving leidde kortom niet tot onrust. De geest van de vroegste puriteinse emigranten was 

niet enkel dat ze een brandend verlangen voelden om hun geloof in alle vrijheid en geheel op 

hun manier te beleven, maar, vanuit de puriteinse gelijkheidsgedachte, werd ook elke mening 

ernstig genomen. De democratische geest van de puriteinse moraal zit dus hoegenaamd niet 

in de strenge wetten en het bestaan van die strenge wetten was de facto dus geen flagrante 

uiting van onverdraagzaamheid. 

De wijze waarop de puriteinen hun stempel hebben gedrukt op de geest van de gehele 

Amerikaanse Unie lag meer in de democratische vorm van de hele context waarin de wetten 

tot stand kwamen en hoe ze evolueerden dan in de hardvochtig klinkende religieuze inhoud. 

Tocqueville stelde ook niet meer dan dat le puritanisme se confondait encore en plusieurs 

points avec les théories démocratiques et républicaines. 

Het artikel Le puritain n’est pas républicain heeft als onderwerp een kritische bespreking 

van Tocquevilles voorstelling van de puriteinen. Zoals de titel aangeeft, betwist Camille 

Froidevaux-Metterie die republikeinse of democratische geest. Haar essentiële argument is 

dit: 

 

[…] le puritanisme renvoie à une expression sociologique précise qui contredit la 

logique démocratique en son essence même. Pour les calvinistes puritains, la 

communauté religieuse se construit sur la base du rassemblement volontaire des 

« élus », chrétiens parfaits obéissant strictement aux préceptes évangéliques. Cette 

perspective séparatiste s’oppose à l’appréhension unitaire et englobante de la logique 

ecclésiastique qui inclut l’ensemble des baptisés sans retenir aucun critère de 

perfection chrétienne ; elle caractérise le type « secte » que Troeltsch définit en vis-à-

vis du type « Église ». L’exclusivisme religieux des puritains apparaît fermement 

ancré dans le principe sectaire de la supériorité des « enfants de Dieu » sur les 

« enfants du monde ».
48

 

 

Hierbij kan alvast opgemerkt worden dat Tocqueville het woord ‘secte’ anders opvatte 

dan Troeltsch. Tocqueville heeft zijn inspiratie voor dat woord ‘secte’ ongetwijfeld gevonden 

in diverse grondwetten van de Amerikaanse deelstaten. Daar werd het regelmatig gebruikt, 

zonder enige pejoratieve connotatie, veeleer integendeel. De betekenis van dat toenmalige 

Amerikaanse gebruik van ‘a sect’ (én van de manier waarop Tocqueville het gebruikte), zou 

men in het Frans toen beter vertaald hebben als ‘un culte’ of ‘une dénomination’. En het 

Franse gebruik van het woord ‘une secte’ zouden de Amerikanen vertaald hebben als ‘a 

cult’.
49

 Dus waar Troeltsch de begrippen ‘kerk’ en ‘sekte’ contrasteerde, is het onterecht dat 

Camille Froidevaux-Metterie dit overneemt in een tocquevilliaanse context.
50

 

Froidevaux-Metterie geeft ook blijk van een heel theoretische benadering van het woord 

‘puritanisme’ die grotendeels abstractie maakt van de feitelijke geschiedenis ervan. De facto 

hanteerden de puriteinen enkel helemaal in het begin een religieus exclusivisme, om de 

eenvoudige reden dat een kleine groep van 100 à 200 roerend eensgezinde mensen arriveerde 

in de Nieuwe Wereld en die groep had voordien al een plan hoe ze zijn eensgezinde gemeente 

                                                 
48

 (Froidevaux-Metterie, Le puritain n’est pas républicain. Pour une autre histoire de l’Amérique 2001, 136). 
49

 Dus samengevat ‘une secte’ ≈ ‘a cult’ en ‘un culte’ ≈ ‘a sect’. 
50

 Froidevaux-Metterie had dit thema voordien al omstandiger uitgewerkt. (Froidevaux-Metterie, L'Église 

américaine ou l'échec d'un catholicisme « dans le siècle» (1780-1899) 1999) 
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zou oprichten. Maar van zodra de kolonies fusioneerden in deelstaten en die deelstaten ook 

bewoond werden door niet-puriteinen werden de wetten aangepast omwille van het principe 

van de gelijkwaardigheid van ieder individu dat de puriteinen rigoureus hanteerden. 

Volgens Froidevaux-Metterie hanteerden de puriteinen het principe van de 

gelijkwaardigheid niet. Dat stelt ze niet op basis van historische feiten, maar op basis van de 

etymologie van het woord ‘puritein’. Deze analyse is echter volstrekt irrelevant, omdat 

Froidevaux-Metterie ten onrechte veronderstelde dat de benaming ‘puritein’ impliceert dat de 

puriteinen zichzelf ‘zuiverder’ dan alle andere christenen waanden. In de Angelsaksische 

wereld is het echter algemeen bekend dat het woord ‘puritein’ zijn oorsprong vond in het 

verlangen van enkele dissidente Anglicanen die meenden dat de staatskerk van Engeland 

moest gezuiverd worden (‘purified’) van Roomse invloeden. 

Maar dan nog, als de puriteinen zo onwrikbaar waren in hun denken, als zij zichzelf echt 

zo exclusief waanden, afwijzend ten aanzien van les enfants du monde, dan zou het eerder 

voor de hand hebben gelegen dat de puriteinen gaandeweg vijanden waren geworden van de 

andere Amerikaanse burgers. Froidevaux-Metterie gaat niet zover te stellen dat dit het geval 

was, maar ze benadrukt wel dat geen enkele kerk of sekte de evangelische gelijkheid heeft 

overgenomen van de puriteinen: 

 

L’égalité évangélique des hommes face à Dieu n’a été transposée sur le plan social et 

politique par aucune Église ni aucune secte. Il faut ainsi cesser d’attribuer aux 

protestants américains le mérite d’avoir incarné un christianisme en adéquation avec 

la modernité politique.
51

 

 

Tocqueville heeft echter nooit beweerd dat het de ‘evangelische’ gelijkheid was die de 

Amerikaanse burgers hebben overgenomen, maar wel de ‘gelijkheid’. Meer algemeen stelde 

hij dat de Amerikanen de ‘democratische geest’ van de puriteinen hebben overgenomen, niet 

de inhoudelijke geloofsleer van hun ‘christianisme en adéquation avec la modernité 

politique’. De democratische aspecten van de wijze waarop de puriteinen hun samenleving 

hadden georganiseerd drong volgens Tocqueville door in heel de VS en Froidevaux-Metterie 

heeft geen inspanning geleverd om dit te weerleggen met voorbeelden of door alternatieve 

stellingen aan te reiken. Bovendien heeft ze het ‘separatistische perspectief’, dat ze de 

puriteinen aanwreef, niet concreet gemaakt op basis van hun handelingen. Ze kwam tot dat 

besluit op basis van (betwistbare) theoretische overwegingen, maar ze ondernam geen poging 

om aan te tonen dat het in de praktijk ook zo is gegaan. 

Eigenlijk heeft Tocqueville ook niet heel omstandig toegelicht hoe de puriteinen de rest 

van Amerika zouden hebben beïnvloed. Zo wees hij wel op enkele typische (democratische 

en republikeinse) kenmerken van de eerste puriteinen die hij terugvond in de hele 

Amerikaanse samenleving, maar zonder de oorzaak-gevolg-relatie ervan sterk aan te tonen. 

Wanneer men de uiteenlopende standpunten van Tocqueville en Froidevaux-Metterie 

tegenover elkaar plaatst, lijkt dit op een dovemansgesprek tussen twee Fransen die eerder 

gaat over de laïcité die Tocqueville aanvocht en die Froidevaux-Metterie wilde behouden als 

de enige democratische plaats voor religie in een samenleving. ‘Les fondateurs de la 

Nouvelle-Angleterre étaient tout à la fois d’ardents sectaires et des novateurs exaltés’
52

 

stelde Tocqueville. Maar vermoedelijk was het voor Froidevaux-Metterie een a priori dat 

deze begrippen onverenigbaar waren, want haar argument dat de puriteinen geen 

‘geëxalteerde vernieuwers’ konden zijn was precies dat zij ‘hartstochtelijke sektariërs’ waren. 
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 (Froidevaux-Metterie, Le puritain n’est pas républicain. Pour une autre histoire de l’Amérique 2001, 137). 
52

 (DA1, 35). 
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Hoe dan ook, om aan te tonen dat de puriteinse wetten minder tiranniek en theocratisch 

waren dan ze op het eerste gezicht lijken, wees Tocqueville er ook op dat de puriteinse zeden 

nog strenger waren dan de wetten.
53

 In de ogen van zij die onderworpen waren aan deze 

wetten, waren die wetten dus veel minder streng dan ze voor ons vandaag lijken. Zelden 

werden inbreuken vastgesteld en er hing geen repressieve sfeer in de puriteinse samenleving. 

Al die inbreuken waarop de doodstraf stond waren veeleer symbolisch, want de facto werd de 

fatale straf nauwelijks uitgevoerd, aldus Tocqueville.
54

 

Slotbeschouwing 

Bij aanvang van de zeventiende eeuw triomfeerden overal op het Europese continent nog 

de absolute vorsten op de puinhopen van de oligarchische en feodale vrijheid van de 

Middeleeuwen, aldus Tocqueville. Maar, zo zei hij, in de schoot van dit schitterende en 

literaire Europa was het idee van rechten misschien nooit eerder zo hard miskend. Nooit 

eerder werden de volken minder betrokken bij het politieke leven, nooit eerder hadden de 

geesten zich minder beziggehouden met de waarlijke vrijheid… Welnu, precies toen werden 

deze principes, die bij de Europese naties nog onbekend waren of door haar werden 

geminacht, in de wildernissen van de Nieuwe Wereld verkondigd en werden zij het 

toekomstige symbool van een groot volk. 

De stoutmoedigste theorieën van de menselijke geest werden in deze ogenschijnlijk zo 

nederige samenleving omgezet in praktijk, terwijl toen nog geen enkele Europese staatsman 

zich had verwaardigd zich daarmee bezig te houden; livrée à l’originalité de sa nature, 

l’imagination de l’homme y improvisait une législation sans précédent.
55

 

Waar Tocqueville aan het eind van het eerste volume van De la démocratie had gesteld 

dat naast elke religie een politieke opvatting staat die door affiniteit met haar gepaard gaat
56

, 

was het de democratie die naast het puritanisme stond. 

Tocqueville als historicus van het puritanisme 

In de eerste puritein die voet aan wal zette in de Nieuwe Wereld zag Tocqueville de hele 

toekomst en voorspoed van Amerika vervat: 

 

Quand je pense à ce qu’a produit ce fait originel, il me semble voir toute la destinée 

de l’Amérique renfermée dans le premier puritain qui aborda sur ses rivages, comme 

toute la race humaine dans le premier homme.
57

 

 

Zijn vertoog over de constitutieve rol van de puriteinen in de Amerikaanse geest van 

democratie speelt een belangrijke rol in de geschiedschrijving van het jonge Amerika. 

Sanford Kessler meende echter enkele tekortkomingen te zien. Zo stelde hij dat Tocqueville 

het puritanisme wel in de protestantse traditie had geplaatst, maar dat hij had nagelaten om uit 

te weiden over de andere protestantse sekten.
58

 Tevens zag hij het als een manco dat 

Tocqueville onvoldoende heeft toegelicht hoe de puriteinen (evenals de andere protestantse 

sekten waarover hij schreef) zijn geëvolueerd naar meer gematigde geloofsvormen, zoals hij 

die had aangetroffen tijdens zijn Amerikareis met Beaumont. Zo liet Tocqueville ook na om 
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 ‘[…] les mœurs étaient encore plus austères et plus puritaines que les lois’. (DA1, 33) 
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 ‘[…] aussi ne vit-on jamais la peine de mort plus prodiguée dans les lois, ni appliquée à moins de coupables’. 

(DA1, 32) 
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 ‘À côté de chaque religion se trouve une opinion politique qui, par affinité, lui est jointe’. (DA1, 223) 
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 (DA1, 217-8). 
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uit te leggen hoe de aanvankelijke, onvolkomen scheiding tussen kerk en staat is geëvolueerd 

tot de verwoording ervan in the first amendment, onder impuls van Thomas Jefferson. 

James T. Schleifer – mogelijks de meest erudiete Angelsaksische Tocqueville scholar – 

bevestigde enigszins Kesslers eerste kritiek, althans hij betreurde dat Tocqueville niet was 

ingegaan op de wijze waarop het puritanisme is opgegaan in het evangelisch protestantisme 

dat bloeide onder het zogenaamde Jacksonian America. Volgens Schleifer was dit manco één 

van de ‘major blind-spots’ in Tocquevilles geschiedschrijving van Amerika.
59

 

De gangbare kritieken slaan op deelaspecten die onvoldoende onderzocht werden, niet op 

onnauwkeurigheden in wat Tocqueville wel onderzocht. Kessler besloot zijn artikel over 

Tocqueville’s Puritans dan ook in de volgende bewoordingen: 

 

Despite these shortcomings, Tocqueville’s analysis of America’s founding deserves 

our continued attention, especially in light of the current scholarly debate regarding 

Christianity’s role in shaping our regime. Tocqueville believed that a free, democratic 

society must understand its “point of departure” in order to diagnose and to address 

threats to its political health. All serious students of America’s founding share this 

belief regardless of their position on this debate. These students also recognize that 

Americans, as Tocqueville observed, are extremely fortunate to have a wealth of 

writings on the founding to aid them in their work. Tocqueville’s genius makes his 

treatment of the Puritans a writing of unique value. While it does not fully explain 

America’s origins or the paradoxical place of Puritanism in American religious-

political thought, it is a plausible, intellectually stimulating account which contributes 

to the full explanations we seek.
60

 

INSTITUTIONELE GEVOLGEN 

Inleiding 

In het heel jonge Amerika wedijverde de ene kolonie met de andere in vroomheid, 

waardoor zij geen overkoepelende kerkstructuur hadden. In het noordoosten hadden de 

puriteinen dan wel een meerderheidspositie, maar de kolonies, en vaak ook de gemeenten, 

waren onderling verdeeld. Dat was een bijkomende reden waarom het niet in hen opkwam 

om wie dan ook te domineren. 

Tocqueville wees op de lappendeken van religies in heel de Verenigde Staten, waardoor 

nergens een religieuze meerderheid in de verleiding kwam om anderen te domineren: ‘Aux 

États-Unis, point de haine religieuse, parce que la religion est universellement respectée et 

qu’aucune secte n’est dominante’.
61

 En zij het om een verleden van religieuze vervolging, 

van criminaliteit of van falen allerhande, veruit de meeste emigranten waren negatief 

geconditioneerd ten aanzien van staatsinmenging. ‘Aux yeux de la démocratie, le 

gouvernement n’est pas un bien, c’est un mal nécessaire’, aldus Tocqueville, en zo zagen de 

eerste emigranten het ook, puriteins of niet. 
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 (Schleifer, Alexis de Tocqueville Describes the American Character: Two Previously Unpublished Portraits 

1975, 247). 
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 (Kessler, Tocqueville’s Puritans: Christianity and the American founding 1992, 791). 
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 (DA1, 138). De actualiteit van deze these was het onderwerp van een onenigheid tussen Theodore Caplow 
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politiek-religieuze landschappen in Amerika en in Europa te verklaren. 
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De eerste bezorgdheid van de puriteinen was om, samen met hun gemeente, hun geloof 

in vrijheid te belijden en niet zozeer om een heus nieuw land op te richten. Dat laatste werd 

gaandeweg aangevoeld als een vereiste om de vrome samenleving te bekomen waarnaar zij 

verlangden. In die zin werd alsnog een land opgericht en er werd zelfs bijzonder hard 

nagedacht over de wijze waarop dat best kon gebeuren. Dit alles leidde tot enkele van de 

kenmerken van de Amerikaanse samenleving die fundamenteel verschillen van de Europese, 

niet in het minst de Franse. 

Het subsidiariteitsprincipe 

Vooreerst gaf de ingesteldheid van de puriteinen (en ook van vele andere denominaties) 

aanleiding tot het subsidiariteitsprincipe, dat wil zeggen dat in Amerika alle politieke 

bevoegdheden op een zo laag mogelijk niveau werden, en vandaag nog steeds worden, 

uitgeoefend… 

 

Chez la plupart des nations européennes, l’existence politique a commencé dans les 

régions supérieures de la société et s’est communiquée peu à peu, et toujours d’une 

manière incomplète, aux diverses parties du corps social. 

En Amérique, au contraire, on peut dire que la commune a été organisée avant le 

comté, le comté
62

 avant l’État, l’État avant l’Union.
63

 

 

In de het vijfde hoofdstuk van De la démocratie – genaamd ‘Nécessité d’étudier ce qui 

se passe dans les États particuliers avant de parler du gouvernement de l’Union’ – legt 

Tocqueville in de vijfde subparagraaf – genaamd ‘De l’existence communale’ – uit dat het 

allereerste echelon zich in feite nog lager situeert, namelijk op dat van het individu: 

 

Dans tout ce qui ne regarde que lui-même, il [l’individu] est resté maître : il est libre 

et ne doit compte de ses actions qu’à Dieu. De là cette maxime, que l’individu est le 

meilleur comme le seul juge de son intérêt particulier et que la société n’a le droit de 

diriger ses actions que quand elle se sent lésée par son fait, ou lorsqu’elle a besoin de 

réclamer son concours.
64

 

 

In wezen komt het subsidiariteitsprincipe eenvoudigweg voort uit de liberale 

grondstelling, dat het individu de beste beoordelaar is van zijn eigen particulier belang en dat 

de staat maar het recht heeft om individuele acties te dirigeren voor zover dat kadert in de 

harmonisatie van de particuliere belangen van alle burgers. 

Tussen het individu en the township bevinden zich volgens Tocqueville overigens nog 

twee niveaus. Net boven het individu was er het niveau van ‘het gezin’ en vervolgens dat van 

‘de vereniging’, twee niveaus waarover Tocqueville breed heeft uitgeweid in zijn werken.
65

 

Ook hier blijkt dus dat voor hem democratie meer is dan enkel een politiek regime. 

Gezien het scepticisme ten aanzien van de staat, zo eigen aan de Amerikanen, zou men 

kunnen veronderstellen dat in het land een antipolitiek klimaat heerste, maar dat kan 

evengoed in omgekeerde zin geïnterpreteerd worden. Vooreerst waren zo veel Amerikanen 
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het eens over het feit dat de staat eerder een noodzakelijk kwaad was, dat de staat ook in die 

zin werd geconstrueerd dat de overheid relatief weinig interfereert in het particuliere leven 

van de burger. De Amerikanen waren dan wel sceptisch ten aanzien van de staat, maar ze 

haatten hem niet. Bovendien – en dat is nog belangrijker – werd de etymologische definitie 

van democratie – de macht aan het volk – in Amerika zo letterlijk genomen, dat het politieke 

in zekere zin alomtegenwoordig was en quasi elke Amerikaanse burger er continu aan 

deelnam. Amerikanen vatten het politieke zo breed op dat het voor haast iedereen dicht bij is 

en de burgers het evident vinden dat dit niet alleen aan beroepspolitici mag worden 

overgelaten. 

Tocqueville wees er ook op dat de Amerikanen zich onophoudelijk verenigen. Zij 

hadden niet alleen handels- en industriële associaties waar allen aan deelnamen, maar zij 

hadden nog talrijke andere soorten: religieuze, morele… 

 

[…] les Américains s’associent pour donner des fêtes, fonder des séminaires, bâtir des 

auberges, élever des églises, répandre des livres, envoyer des missionnaires aux 

antipodes ; ils créent de cette manière des hôpitaux, des prisons, des écoles. S’agit-il 

enfin de mettre en lumière une vérité ou de développer un sentiment par l’appui d’un 

grand exemple, ils s’associent. Partout où, à la tête d’une entreprise nouvelle, vous 

voyez en France le gouvernement et en Angleterre un grand seigneur, comptez que 

vous apercevrez aux États-Unis une association.
66

 

 

Talloze malen wees Tocqueville op het cruciale verschil tussen de Franse 

gecentraliseerde top-down structuur en de Amerikaanse federale bottom-up structuur. Zo 

schreef hij: 

 

En France, le percepteur de l’État lève les taxes communales ; en Amérique, le 

percepteur de la commune lève la taxe de l’État. 

Ainsi, parmi nous, le gouvernement central prête ses agents à la commune ; en 

Amérique, la commune prête ses fonctionnaires au gouvernement. Cela seul fait 

comprendre à quel degré les deux sociétés diffèrent.
67

 

 

Het gevolg van de Franse situatie was dat de staat de zondebok werd voor elk probleem, 

desnoods voor het slechte weer. Aangezien de staat zich met alles bezighield, had de burger 

niet meer het gevoel dat hij zijn medeburgers nodig had en klonk het begrip fraternité steeds 

holler. Een betuttelende bureaucratisering maakte deel uit van het dagelijkse leven in 

Frankrijk, aldus Tocqueville. 

 

Il y a telles nations de l’Europe où l’habitant se considère comme une espèce de colon 

indifférent à la destinée du lieu qu’il habite. Les plus grands changements surviennent 

dans son pays sans son concours ; il ne sait même pas précisément ce qui s’est passé 

[…]. Bien plus, la fortune de son village, la police de sa rue, le sort de son église et de 

son presbytère ne le touchent point ; il pense que toutes ces choses ne le regardent en 

aucune façon, et qu’elles appartiennent à un étranger puissant qu’on appelle le 

gouvernement. Pour lui, il jouit de ces biens comme un usufruitier, sans esprit de 

propriété et sans idées d’amélioration quelconque. Ce désintéressement de soi-même 

va si loin que si sa propre sûreté ou celle de ses enfants est enfin compromise, au lieu 

de s’occuper d’éloigner le danger, il croise les bras pour attendre que la nation tout 
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entière vienne à son aide. Cet homme […] se soumet, il est vrai, au bon plaisir d’un 

commis ; mais il se plaît à braver la loi comme un ennemi vaincu, dès que la force se 

retire.
68

 

 

In L’Ancien Régime weidde hij een volledig hoofdstuk aan de absurditeit van de 

gedachte dat de gecentraliseerde staatsstructuur van Frankrijk een moderne gedachte zou zijn; 

wat dat betreft was er één en al continuïteit doorheen de Franse geschiedenis, wars van alle 

absolute vorsten, revoluties, restauraties, republieken en keizerrijken.
69

 Volgens Tocqueville 

was die rigide gecentraliseerde staatsstructuur één van de grote pijnpunten van het Ancien 

Régime én van de Franse republiek. Maar noch Napoleon, noch wie dan ook heeft daar iets 

aan veranderd… 

 

Les premiers efforts de la Révolution avaient détruit cette grande institution de la 

monarchie ; elle fut restaurée en 1800. Ce ne sont pas, comme on l’a dit tant de fois, 

les principes de 1789 en matière d’administration qui ont triomphé à cette époque et 

depuis, mais bien au contraire ceux de l’ancien régime qui furent tous remis alors en 

vigueur et y demeurèrent.
70

 

 

Wanneer een dorpspastoor onder het Ancien Régime de klok van zijn kerktoren wat 

wilde verhogen of zijn pastorie een opknapbeurt wilde geven, duurde het gemiddeld twee à 

drie jaar alvorens de centrale overheid haar goedkeuring daartoe gaf.
71

 Dat was in 

Tocquevilles Frankrijk nog altijd zo, maar was ondenkbaar in Amerika. De Franse overheid 

gaf zelf toe dat die termijnen voor alles en nog wat erg lang duurde, maar zij beweerde bij 

hoog en bij laag dat daar echt niet aan te tornen viel, omdat het allemaal noodzakelijk was.
72

 

Tocqueville beklaagde zich ook regelmatig over al die plechtstatigheid van ambtenaren, de 

ingewikkelde procedures, de egards die magistraten met theatrale gewaden eisten van het 

gepeupel… In zijn ogen droeg het immers in niets bij tot de goede werking van de staat… En 

even vaak bezong hij de pretentieloze efficiëntie van de Amerikanen.
73

 

Vrije wapendracht 

Ook de Amerikaanse traditie van persoonlijke wapendracht door burgers vond zijn 

oorsprong in het vroege Amerika, zoals beschreven door Tocqueville (ook al namen de 

puriteinen op dat vlak geen bijzondere positie in). Hij ging er niet uitdrukkelijk op in, maar de 

bronnen die hij consulteerde wel. Bovendien had hij het enkele malen over milities van 

gewapende burgers die hun eigen kolonie verdedigden. 

Het vrijwaren van de veiligheid van burgers is weliswaar de eerste taak van de politiek, 

maar voor de vroege Amerikaanse immigranten was politiek een zaak van iedereen en dus 
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voorzagen de burgers ook in hun veiligheid. Dat was niet noodzakelijk uit wantrouwen ten 

aanzien van de overheid of vanuit al te mannelijke oerdriften, vaak was dat om praktische 

redenen. De opmars van de Amerikaanse migranten in westelijke richting was immers 

gevaarlijk. Indianen en wilde dieren wachtten hen op en zelden kon de overheid dan tijdig 

ingrijpen, precies omdat die gebieden nog onontgonnen waren. 

Bovendien waren de vroegste kolonies zo georganiseerd dat zij wel moesten voorzien in 

hun eigen veiligheid. Aangezien de Unie weinig natuurlijke vijanden had, had zij maar een 

heel beperkte krijgsmacht. Als dan toch een oorlog zou uitbreken, had de federale regering 

het recht burgermilities te convoceren, zij het met de beperking dat geen enkele officier van 

de Unie het recht had om deze burgers te bevelen. De opvatting van die milities was een heel 

verregaande toepassing van het subsidiariteitsprincipe. The Code of 1650 van Connecticut 

stelde: 

 

It is ordered, and by this courte declared, That all persons that are above the age of 

sixteene yeares, except magistrates and church officers, shall beare arms, unless they 

have, uppon just occassion, exemption graunted by the courte; and every male person 

within this jurissdiction, above the said age, shall have in continuall readines, a good 

muskitt or other gunn, fitt for service […].
74

 

 

Dus, met uitzondering van de clerus en de magistratuur, dienden alle mannen vanaf de 

leeftijd van zestien jaar steeds paraat te staan met hun zelf aangeschafte musket of ander 

geweer. Verder in het wetboek staat dat burgers dit wapen diende voor te leggen aan een 

gemeenteklerk die moest oordelen of het wel voldoende vuurkracht had. Wanneer iemand 

onvoldoende vermogend was om een performant wapen te kopen, moest hij de 

gemeenteklerk maïs of andere handelswaar schenken (‘corne or other merchantable goods’) 

ter waarde van één vijfde van de prijs van een vuurwapen. Maar dus de bewapening van de 

Amerikaanse landsverdediging bestond hoofdzakelijk uit de wapens die burgers zelf hadden 

aangekocht. 

De enige die manifest weigerden wapens te dragen waren de quakers. Het was dan ook 

om die reden dat zij de enige sekte was in Amerika die niet werd getolereerd. Die weigering 

werd immers gezien als een gebrek aan burgerzin (cf. infra). Het individuele bezit van 

vuurwapens groeide gaandeweg dan misschien wel uit tot het bezit van een fetisj die 

onbegrijpelijk is voor de meeste Europeanen, maar het is een traditie die oorspronkelijk een 

kwestie was van burgerzin. 

Het beruchte Second Amendment to the United States Constitution spreekt ook nog in 

termen van deze milities. Daarin staat immers: ‘A well regulated Militia, being necessary to 

the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be 

infringed’. Artikel IX section 21 van de grondwet van Pennsylvania stelde het nog extremer: 

‘That the right of the citizens to bear arms in defence of themselves and the State shall not be 

questioned’
75

. Deze passage staat nog steeds in de huidige grondwet van Pennsylvania, van 

kracht sinds 1968… Als het al ongrondwettelijk is om het vrij wapenbezit nog maar in vraag 

te stellen, betreft het dus een wet van Meden en Perzen. 

Scheiding tussen kerk en staat 

Het derde institutionele gevolg van de democratische en republikeinse moraal van de 

vroegste emigranten – in het bijzonder de puriteinen – is hier het belangrijkste, namelijk de 
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scheiding tussen kerk en staat. Tocqueville schreef erover in niet mis te verstane 

bewoordingen: 

 

En Amérique, la religion est un monde à part où le prêtre règne, mais dont il a soin de 

ne jamais sortir ; dans ses limites, il conduit l’intelligence ; au-dehors, il livre les 

hommes à eux-mêmes et les abandonne à l’indépendance et à l’instabilité qui sont 

propres à leur nature et au temps.
76

 

 

Voor de stichters van New England was religie prioritair en de staat een noodzakelijk 

kwaad. In alles werd er nauwlettend op toegezien dat de politiek afzijdig bleef van hun 

hoogste goed, namelijk hun geloof. Dit bleek slechts te kunnen doordat het geloof ook 

afzijdig bleef van de politiek, met een scheiding tussen kerk en staat als logisch gevolg. 

De Franse laïcité
77

 stond en staat voor het terugdringen van de kerk tot de private sfeer, 

althans dat is een kenmerk dat in zowat alle varianten terugkeert en dat een onderscheid 

uitmaakt met het Amerikaanse model van scheiding tussen kerk en staat. Met het oog daarop 

had de Franse Republiek de kerk eenzijdig en grondig hervormd; de geestelijkheid verloor 

alle privileges, alle kloosters werden gesloten en de religieuzen van hun geloftes ontslagen. 

Alle kerkelijke eigendommen werden geconfisqueerd, genationaliseerd en verkocht om de 

staatsschuld te lenigen. Door de Constitution civile du clergé (1790) werden bisschoppen en 

pastoors staatsfunctionarissen die door het kiezerskorps werden gekozen en die een eed van 

trouw aan de grondwet moesten afleggen. Voortaan zou er nog maar één bisdom per 

Département zijn en de macht van de paus werd helemaal uitgeschakeld. Een meerderheid 

van de geestelijken weigerde die eed af te leggen, temeer daar paus Pius VI de Constitution 

civile du clergé had veroordeeld, waardoor een schisma ontstond tussen de ‘constitutionele’ 

(beëdigde) en de ‘refractaire’ clerus. Tijdens de Terreur kwam het tot een vervolging van de 

refractaire clerus, die niet zelden deelnam aan contrarevolutionaire opstanden. Voor zover dit 

in naam gebeurde van de laïcité – daarover zijn de meningen verdeeld – kon dat principe dus 

haaks staan op het principe van scheiding tussen kerk en staat. 

Opmerkelijk aan Tocquevilles kijk op de geschiedenis van het principe van ‘scheiding 

tussen kerk en staat’ is dat het precies andersom is ontstaan dan veel Europeanen geneigd zijn 

te geloven. Deze scheiding zou immers zijn voortgekomen uit een argwaan ten aanzien van 

de politiek en vanuit een liefde voor het godsgeloof. De laïcité was ontstaan door 

tegengestelde passies onder het Franse volk. Dit thema van scheiding tussen kerk en staat was 

zo belangrijk in De la démocratie dat het volgende hoofdstuk daaraan zal worden geweid. 

DEMOCRATISCHE MORAAL 

De democratische valkuilen 

Volgens Tocqueville zou elk democratisch feit voortvloeien uit de gelijkheid der 

bestaanscondities. Nooit zal die helemaal gerealiseerd zijn, maar hoe dichter ze elkaar 

                                                 
76

 (DA2, 37). 
77

 Van sinds het uitbreken van de Franse Revolutie en tot op heden werden in Frankrijk talloze rechtsregels en 

besluiten genomen die geïnspireerd waren door ‘de’ principes van ‘de’ laïcité, maar dit substantief werd 

kennelijk steeds ontweken in de belangrijke Franse beleidsteksten die betrekking zouden hebben op precies 

die laïcité. La Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen garandeerde de godsdienstvrijheid, de wet 

1905 die in de volksmond ‘loi sur la laïcité’ wordt genoemd heet officieel Loi de séparation des Églises et de 

l’État, artikel 1 van de huidige Franse Grondwet (van 1958) luidt: ‘La France est une République indivisible, 

laïque, démocratique et sociale’. De wet van 1905 geldt vandaag wel als referentie qua begripsomschrijving, 

maar voordien was er geen eenduidige referentie. 
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naderen, hoe neurotischer de burgers zullen streven naar volledige gelijkheid. Tocqueville 

vraagt zich dan ook af of die drang naar gelijkheid, de vrijheid niet kan vernietigen. Immers, 

die oeverloze passie van democratische volkeren zet de lagere klassen er weliswaar toe aan 

zich te verheffen tot het niveau van de hogeren, maar als dat niet lukt, zet ze de lagere klassen 

ertoe aan om de hogere klassen te verlagen tot hun niveau en brengt ze mensen ertoe ‘à 

préférer l’égalité dans la servitude à l’inégalité dans la liberté’
78

 (cf. supra)… Precies zoals 

het communisme ons het een eeuw later heeft getoond, meende Tocqueville dat de 

voortschrijdende gelijkheid der bestaanscondities de vrijheid kan ondergraven. 

Overigens, door de toename van de gelijkheid, ontstaat een brede middenklasse die 

hunkert naar materieel welzijn. Gelijkheid zou, via welvaart, leiden tot materialisme en 

individualisme, wat een bedreiging zou vormen voor het sociale weefsel.
79

 

In de democratie zag Tocqueville ook een bedreiging van nieuwe vormen van 

despotisme. Dit beschreef hij in één van de laatste en bekendste hoofdstukken van De la 

démocratie, genaamd: ‘Quelle espèce de despotisme les nations démocratiques ont à 

craindre’.
80

 

Tocqueville beschrijft daarbij een ontelbare massa van gelijke burgers die rusteloos 

benomen zijn met zichzelf en hun onbenullige pleziertjes. Teruggeplooid op zichzelf, 

vervreemdt iedereen van het lot van anderen. Maar boven die massa zou een enorme en 

betuttelende macht opdoemen die hun genot verzekert. Ze zou op een vaderlijke macht lijken 

als ze mensen zou voorbereiden op volwassenheid, maar ze probeert hen kinderlijk te 

houden. Ze voorziet in alles en maakt daardoor het gebruik van de vrije wil alsmaar 

nuttelozer. De gelijkheid zou de mensen op dit alles hebben voorbereid. Als elk individu zo 

in zijn machtige handen is genomen en hem naar believen heeft gekneed… ‘le souverain 

étend ses bras sur la société tout entière’.
81

 

Nog een belangrijke democratische valkuil die Tocqueville zag, is een neiging tot 

‘tirannie van de meerderheid’.
82

 In zijn besprekingen daarvan gaf hij geen voorbeeld, maar 

hij stelde wel: ‘Il faut reconnaître que la liberté illimitée de s’associer en matière politique 

n’a pas produit jusqu’à présent, aux États-Unis, les résultats funestes qu’on pourrait peut-

                                                 
78

 (DA1, 44). Zie ook (DA2, 96): ‘Je pense que les peuples démocratiques ont un goût naturel pour la liberté 

[…]. Mais ils ont pour l’égalité une passion ardente, insatiable, éternelle, invincible ; ils veulent l’égalité 

dans la liberté, et, s’ils ne peuvent l’obtenir, ils la veulent encore dans l’esclavage. Ils souffriront la pauvreté, 

l’asservissement, la barbarie, mais ils ne souffriront pas l’aristocratie’. 
79

 Ten onrechte wordt wel eens beweerd dat Tocqueville het woord ‘individualisme’ zou hebben bedacht 

(Watson and Morris 2002, 263), maar dat zou toe te schrijven zijn aan Saint-Simon. Het woord zou 

Tocqueville bereikt hebben via Louis de Kergorlay die goed onderlegd was in het Saint-Simonisme. 

Tocqueville zou wel mee richting gegeven hebben aan de evoluerende betekenis van het woord, zie (Swart 

1962) en (DA2, 97). Niettemin gaf hij er een betekenis aan die niet geheel strookt met de hedendaagse. Hij 

definieerde het als volgt: ‘L’individualisme est un sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque citoyen à 

s’isoler de la masse de ses semblables et à se retirer à l’écart avec sa famille et ses amis ; de telle sorte que, 

après s’être ainsi créé une petite société à son usage, il abandonne volontiers la grande société à elle-même’. 

Hij onderscheidde het van het egoïsme dat hij als volgt definieerde (en dat, in tegenstelling tot het 

individualisme, van alle tijden zou zijn, aldus Tocqueville): ‘L’égoïsme est un amour passionné et exagéré de 

soi-même, qui porte l’homme à ne rien rapporter qu’à lui seul et à se préférer à tout’. Hij gaf aan beide 

begrippen dus een verschillende betekenis, maar op termijn zou individualisme wel overgaan in egoïsme: 

‘L’égoïsme dessèche le germe de toutes les vertus, l’individualisme ne tarit d’abord que la source des vertus 

publiques ; mais, à la longue, il attaque et détruit toutes les autres et va enfin s’absorber dans l’égoïsme’. 

(DA2, 97) 
80

 (DA2, 263-70). 
81

 (DA2, 266). 
82

 Tocquevilles uitweidingen over de tirannie van de meerderheid klinken als een vage echo van Plato’s 

Republiek waarin gesteld werd dat democratie gedoemd is te evolueren naar tirannie. Toch is Tocqueville één 

van de weinige moderne auteurs die uitvoerig heeft gewezen op de valkuilen van de democratie, zonder haar 

integraal af te wijzen (zoals Nietzsche) of uit te hollen (zoals Marx). 
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être en attendre ailleurs. ‘
83

 Zijns inziens had dat veel te maken met de prominente rol die 

religie speelt in dat land… Maar in het slothoofdstuk van het eerste volume lijkt hij daarop 

terug te komen.
84

 Uiteraard was de zwarte minderheid in Amerika permanent onderworpen 

aan tirannie van de blanke meerderheid.
85

 

Religieus geïnspireerde zeden als remedie 

Niettemin is het voorlaatste hoofdstuk van het eerste volume van De la démocratie van 

cruciaal belang voor ons kernthema van de plaats van religie in het politieke denken van 

Tocqueville. De titel luidt: ‘Des causes principales qui tendent à maintenir la république 

démocratique aux États-Unis’. 

Aangezien een democratie voortdurend bedreigd zou worden door de daarnet opgesomde 

gevaren, meende Tocqueville dat democratie in se kwetsbaar is. In de eerste twee zinnen van 

dat voorlaatste hoofdstuk constateerde hij dat de VS nog altijd bestaat als democratisch land 

en dat het hoofddoel van heel De la démocratie was geweest om die vaststelling te 

verklaren.
86

 Dat was ook de reden waarom Lamberti dat voorlaatste hoofdstuk le véritable 

chapitre de conclusion heeft genoemd, daarin wordt immers een zoektocht ontwikkeld naar 

de hamvraag van het hele werk. 

Dat lange hoofdstuk – met tien subtitels – vatte Tocqueville aan met enkele zogenaamd 

‘toevallige of providentiële oorzaken’.
87

 Grotendeels was dat wat in marxistisch jargon ‘de 

materiële onderbouw van de samenleving’ wordt genoemd. Hij stelde vast dat de VS 

nauwelijks buren hebben en veel natuurlijke grenzen, waardoor defensie-uitgaven beperkt 

konden blijven. De VS hadden toen ook nog geen grote metropolen, waardoor charismatische 

heethoofden er geen verzamelplaats konden vinden die invloedrijk genoeg is om hun ideeën 

te verspreiden over heel het land en, in tegenstelling tot de Fransen, moesten de Amerikanen 

ook geen oude structuren omver halen om de democratie in te stellen. Bovendien had het land 

onuitputtelijke bodemrijkdommen en was er voldoende vruchtbare grond. Zoveel voorspoed 

zou burgers verhinderen wrok te koesteren ten aanzien van de overheid. 

Vervolgens besprak Tocqueville de invloed van formele normering (les lois) op het 

behoud van de Amerikaanse democratie.
88

 Daarvoor verwees hij naar de uitweidingen 

daarover eerder in zijn werk (vooral in het tweede hoofdstuk), maar toch herhaalde hij nog 

drie puntjes. De eerste twee verwezen andermaal naar het ‘subsidiariteitprincipe’. Zo zag hij 

ten eerste de federale staatsvorm die Amerika tegelijk de kracht gaf van een grootmacht en de 

interne rust van een klein land. Ten tweede waren er de gemeentelijke instellingen die de 

smaak van vrijheid bijbrachten aan het volk, evenals de kunst er verantwoordelijk mee om te 

gaan. Het derde puntje had betrekking op het Amerikaans rechtssysteem dat op efficiënte 

wijze de burgers zou bijsturen in hun gedrag. 

Naast de toevallige oorzaken en formele normering, zag Tocqueville ook een informele 

normering (les mœurs) als verklaring waarom de VS zo’n stabiele democratie was. Hij had 

het dan over de Amerikaanse moraal. 

Tocqueville vond het belang van die toevallige, providentiële of materiële oorzaken zeer 
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 (DA1, 148). 
84

 (DA1, 262-78). 
85

 In het tweede volume van De la démocratie voorspelde Tocqueville dat als Amerika ooit revoluties zou 

kennen die zich zouden voltrekken tussen blank en zwart. (DA2, 214) Als we terugblikken op de tijd van 1835 

tot heden, dan blijkt dat Tocqueville hier spijkers met koppen heeft geslagen. 
86

 ‘La république démocratique subsiste aux États-Unis. Le but principal de ce livre a été de faire comprendre 

les causes de ce phénomène’. (DA1, 215) 
87

 (DA1, 216-22). 
88

 (DA1, 222-3). 
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betrekkelijk.
89

 De Spanjaarden in Zuid-Amerika genoten immers diezelfde fysische condities 

als de VS, maar bij gebrek aan buitenlandse vijanden zijn zij maar elkaars hoofd beginnen 

inslaan. De natuurlijke rijkdommen in Zuid-Amerika bleken bovendien nog weelderiger dan 

die van Noord-Amerika en toch vertoefden de ellendigste volkeren ter wereld precies in dat 

continent, aldus Tocqueville… omdat ze de Noord-Amerikaanse zeden niet kenden. 

Maar ook het belang van formele normering vond Tocqueville betrekkelijk. Mexico zou 

zich een vergelijkbare wetgeving hebben toegeëigend als Amerika en toch konden de 

Mexicanen zich onmogelijk schikken in een democratische levenswijze. Zelfs binnen de VS 

zag hij verschillen. Mensen met hetzelfde bloed, dezelfde taal en dezelfde wetten gedragen 

zich niet noodzakelijk even democratisch. Hoe meer hij in westelijke richting trok, hoe meer 

de beschaving afnam en hoe ruwer de zeden werden. 

Tocqueville had weliswaar gesteld dat niets eigenaardiger en tegelijk leerzamer is dan de 

wetgeving uit de tijd van de Founding Fathers (cf. supra), maar net als Montesquieu, meende 

hij dat wetten maar interessant zijn in hun verhouding tot de zeden, de maatschappelijke 

toestand en de particuliere omstandigheden van een volk. 

De belangrijkste normativiteit die een democratie op de sporen kan houden, was voor 

Tocqueville informeel; les mœurs zijn belangrijker dan les lois. Eén van de subhoofdstukken 

van het voorlaatste hoofdstuk was overigens getitteld: ‘Que les lois servent plus au maintien 

de la république démocratique aux États-Unis que les causes physiques, et les mœurs plus 

que les lois’.
90

 Vijf jaar later nam Beaumont deze gedachte trouwens over in zijn roman 

‘Marie, ou l’esclavage aux États-Unis’: ‘[…] les lois sont bien moins puissantes que les 

mœurs’.
91

 

Tocqueville verduidelijkte dat hij met les mœurs ‘de morele en intellectuele toestand van 

een volk’ bedoelde.
92

 De vraag was dus wanneer die morele en intellectuele toestand de 

democratie stabiel houdt. Het antwoord klonk en klinkt surrealistisch in Europese oren, maar 

voor Tocqueville had dat bijna alles te maken met… religie. Hij was daarover zelf stupéfait. 

Hij schreef: ‘À mon arrivée aux États-Unis, ce fut l’aspect religieux du pays qui frappa 

d’abord mes regards’.
93

 Tijdens zijn verblijf ontdekte hij daarvan de immense politieke 

consequenties. 

Hij realiseerde zich maar al te goed hoe ongeloofwaardig zijn stelling klonk in 

continentaal Europa en wilde daarover niet eens discussiëren. Als de Fransen weer eens van 

leer trokken tegen het geloof, ging hij daar zelfs niet op in; ze verraadden dan gewoon nog 

niet in Amerika te zijn geweest. Hij wenste dat ze zelf zouden gaan kijken: ‘Je les attends 

                                                 
89

 Dat hoeft niet te verbazen, want Tocqueville was allerminst een materialist. Impliciet en onderhuids leek hij 

alsmaar het idealisme te prediken. In ieder geval liet hij geen gelegenheid onbenut om zijn afkeer van het 

materialisme (dat vaak samengaat met atheïsme) te ventileren. Zo schreef hij: ‘Le matérialisme est chez toutes 

les nations une maladie dangereuse de l’esprit humain ; mais il faut particulièrement le redouter chez un 

peuple démocratique, parce qu’il se combine merveilleusement avec le vice de cœur le plus familier à ces 

peuples’. (DA2, 130) En wat verder schreef hij dat metempsychose (of ‘zielsverhuizing’) natuurlijk niet 

redelijker is dan materialisme, maar dat zijns inziens democratische burgers minder gevaar lopen door te 

denken dat hun ziel zich verhuist in het lichaam van een varken, dan door te geloven dat de ziel eenvoudigweg 

onbestaande is. Gebeurlijk zwaaide Tocqueville dan ook met Plato om zijn stellingen kracht bij te zetten; cf. 

(DA2, 131) en (OC5, 325). 
90

 (DA1, 236-9). 
91

 (de Beaumont, Marie, ou l'esclavage aux États-Unis 1840, 291). 
92

 ‘J'entends ici l'expression de mœurs dans le sens qu'attachaient les Anciens au mot mores ; non seulement je 

l'applique aux mœurs proprement dites, qu'on pourrait appeler les habitudes du cœur, mais aux différentes 

notions que possèdent les hommes, aux diverses opinions qui ont cours au milieu d'eux, et à l'ensemble des 

idées dont se forment les habitudes de l'esprit. Je comprends donc sous ce mot tout l'état moral et intellectuel 

d'un peuple. Mon but n'est pas de faire un tableau des mœurs américaines ; je me borne en ce moment à 

rechercher parmi elles ce qui est favorable au maintien des institutions politiques’. (DA1, 223) 
93

 (DA1, 229). 
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donc au retour’.
94

 ‘Pas dan kunnen we praten’, zo leek hij te denken. 

Hij schreef de volgende verrassende stelling neer: 

 

La religion, qui, chez les Américains, ne se mêle jamais directement au gouvernement 

de la société, doit donc être considérée comme la première de leurs institutions 

politiques ; car si elle ne leur donne pas le goût de la liberté, elle leur en facilite 

singulièrement l’usage.
95

 

 

Wat bedoelde hij met religie als eerste politieke instelling van Amerika? De regels die 

vorig citaat vooraf gingen verhelderen dat: ‘Ainsi donc, en même temps que la loi permet au 

peuple américain de tout faire, la religion l’empêche de tout concevoir et lui défend de tout 

oser’.
96

 In een democratie is er weinig grond om mensen vrijheid te ontzeggen. Maar als 

mensen ongebreideld gebruik maken van die vrijheid, kan dat ontaarden zoals in Frankrijk 

was gebeurd. Welnu, religieuze normeringen zouden burgers beletten te doen wat ze wettelijk 

gezien wel mogen, maar wat schadelijk is voor hun samenleving. Moesten die religieuze 

geboden echter van staatswege worden opgelegd (dus als de religieuze geboden formele 

normen zouden zijn), dan was er vrijheid noch democratie. Maar als de modale 

democratische burger gelovig is, zou hij spontaan zijn eigen schadelijke ideeën bedwingen en 

zich vrijwillig onderwerpen aan normen die niet uitgaan van de staat, maar de staat wel ten 

goede komen. 

‘Le plus grand avantage des religions est d’inspirer des instincts tout contraires’
97

 stelde 

Tocqueville nog. Iedere religie zou onze wildste lusten ondergeschikt maken aan hetgeen 

zich voorbij en boven deze wereld stelt. Religie zou de ziel verheffen, de mens wijzen op zijn 

plichten en zou hem aanzetten om zichzelf in vraag te stellen. ‘Ceci se rencontre dans les 

religions les plus fausses et les plus dangereuses’
98

, aldus Tocqueville.
99

 

Hij benadrukte vooral hoe groot de valkuil van het materialisme is, aangezien democratie 

materiële welvaart met zich zou meebrengen, waardoor democratische burgers gaandeweg 

een zinloze obsessie zouden aankweken voor materiële genoegens; ook dat noemde 

Tocqueville ‘un cercle fatal’.
100

 Hij stelde dat de meeste religies niet meer zijn dan algemene, 

eenvoudige en praktische middelen om mensen de notie van de onsterfelijkheid van de ziel 

bij te brengen. Dat beschouwde hij als het grootste voordeel dat een democratisch volk aan 

het geloof kan ontlenen, waardoor het voor democratische volkeren nog belangrijker is dan 

voor andere volken om het religieus geloof te omarmen.
101

 

Dit alles bracht hem ertoe te stellen: 

 

Lors donc qu’une religion quelconque a jeté de profondes racines au sein d’une 

démocratie, gardez-vous de l’ébranler ; mais conservez-la plutôt avec soin comme le 

plus précieux héritage des siècles aristocratiques ; ne cherchez pas à arracher aux 

hommes leurs anciennes opinions religieuses pour en substituer des nouvelles, de peur 
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 (DA1, 228). 
95

 (DA1, 227). 
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 (DA1, 227). 
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 (DA2, 34). 
98

 (DA2, 34). 
99

 Op het ogenblik dat Tocqueville dit schreef, had hij met ‘les religions les plus fausses et les plus dangereuses’ 

waarschijnlijk vooral de islam in gedachten. Pas later in zijn leven zou hij het hindoeïsme bestuderen, een 

religie die hij nog veel geringer inschatte dan de islam. 
100

 (DA2, 130). 
101

 ‘La plupart des religions ne sont que des moyens généraux, simples et pratiques, d’enseigner aux hommes 

l’immortalité de l’âme. C’est là le plus grand avantage qu’un peuple démocratique retire des croyances, et ce 

qui les rend plus nécessaires à un tel peuple qu’à tous les autres’. (DA2, 130) 
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que, dans le passage d’une foi à une autre, l’âme se trouvant un moment vide de 

croyances, l’amour des jouissances matérielles ne vienne à s’y étendre et à la remplir 

tout entière.
102

 

‘Religieus geïnspireerde zeden’ ≠ ‘religie’ 

Wat onderbelicht blijft in talloze publicaties over Tocqueville en religie, is precies de 

gedachtengang die Tocqueville ontwikkelde in het voorlaatste hoofdstuk van het eerste 

volume. Naar zijn eigen zeggen werd daar het hoofddoel van het hele werk behandeld, 

althans van het eerste volume, en daarin werd wezenlijk gesteld dat het de zeden waren die 

konden verklaren waarom enerzijds Amerika zo democratisch was en anderzijds de 

Amerikaanse democratie toch stevig overeind bleef (wetende dat democratie geneigd zou zijn 

zichzelf te ondergraven). 

De verklaring lag dus niet in materiële oorzaken of in de wetgeving, maar ook niet 

rechtstreeks in religie. 

Het puritanisme zou weliswaar zijn heilzame stempel hebben gedrukt op de Amerikaanse 

mentaliteit, maar, zoals gezegd, was Amerika een lappendeken van religies, waar het 

puritanisme slechts één van was. De invloed van het puritanisme betrof bovendien niet zozeer 

de inhoudelijke geloofspunten, maar wel de democratische geest ervan. 

Het resultaat was dat in Amerika een religieus geïnspireerde moraal heerste. Daar lag de 

verklaring, eerder dan in de religie zelf, en dus ook al was Amerika religieus heel verdeeld, 

de eenheid zat hem in de religieus geïnspireerde moraal: 

 

Il y a une multitude innombrable de sectes aux États-Unis. Toutes diffèrent dans le 

culte qu’il faut rendre au Créateur, mais toutes s’entendent sur les devoirs des 

hommes les uns envers les autres. Chaque secte adore donc Dieu à sa manière, mais 

toutes les sectes prêchent la même morale au nom de Dieu. S’il sert beaucoup à 

l’homme comme individu que sa religion soit vraie, il n’en est point ainsi pour la 

société. La société n’a rien à craindre ni à espérer de l’autre vie ; et ce qui lui importe 

le plus, ce n’est pas tant que tous les citoyens professent la vraie religion, mais qu’ils 

professent une religion. D’ailleurs toutes les sectes aux États-Unis se retrouvent dans 

la grande unité chrétienne, et la morale du christianisme est partout la même.
103

 

 

De Franse botanist Victor Jacquemont bezocht Amerika nog vóór Tocqueville en in zijn 

Correspondance schreef hij in september 1827 op dit punt in gelijkaardige termen:  

 

Cependant, plus de trente sectes religieuses diverses existent en Amérique, qui vivent 

pacifiquement mêlées ensemble, qui ne cherchent point à se dominer, à s’opprimer, et 

qui jamais ne se plaignent les unes des autres.
104

 

 

In datzelfde jaar schreef hij ook: 

 

Il y a donc, de fait, une religion d’État aux États-Unis. Au lieu d’être la communion 

catholique comme en France, ou la communion épiscopale comme en Angleterre, 

c’est la religion chrétienne dans la plus vaste extension de ce mot […].
105
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103

 (DA1, 226). 
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 (Jacquemont 1834, 156). 
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 (Jacquemont 1834, 157). 
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Jacquemont meende dus al vóór Tocquevilles Amerikareis dat de diversiteit aan religies 

niet leidde tot ernstige conflicten omdat ‘het christendom’ alles oversteeg. Maar Tocqueville 

zou het geen staatsreligie hebben genoemd, omdat het zijns inziens veeleer de christelijk 

geïnspireerde moraal was die alles oversteeg, eerder dan het christelijke geloof. Een 

christelijk geïnspireerde moraal is er één waarin nauwelijks religieuze terminologie wordt 

gehanteerd – hooguit uitdrukkingen waar alle denominaties het sowieso mee eens waren – 

maar waarin de brede waaier aan Amerikaanse gelovigen zich wel in herkende. In het 

Amerikaanse geval ging het dan bijvoorbeeld over traditionele gezinswaarden, een preutse 

seksuele moraal, een integer arbeidsethos, enzovoort. Na de eerste grote joodse 

immigratiegolven bleek die ‘christelijk geïnspireerde moraal’ nog verder te vervagen naar 

een ‘religieus geïnspireerde moraal’. 

Zelfs bij lectuur van De la démocratie valt die nuance tussen ‘religie’ en ‘religieus 

geïnspireerde moraal’ nauwelijks op, maar uit aandachtige lectuur blijkt bijna steeds dat 

Tocqueville zich houdt aan dit schijnbaar kleine verschil. Omdat het niet altijd opvalt, zijn 

vele lezers dan ook verrast telkens wanneer Tocqueville plots in heel relativerende 

bewoordingen schreef over het effectieve godsgeloof van de Amerikanen. 

Zo schreef hij aan Louis de Kergorlay op 29 juni 1831, amper in de Far West 

aangekomen, dat de Amerikanen hun religie praktiseren zoals onze vaderen een pilletje 

namen in de maand mei; baat het niet dan schaadt het niet, en zodoende conformeert men 

zich aan de algemeen geldende regel.
106

 

De grote inzichten die Tocqueville in Amerika had verworven met betrekking tot religie, 

gingen dus niet zozeer over die geloofspraktijken zelf – zoals Froidevaux-Metterie dacht –, 

maar wel over dat zedelijk conformisme. Omwille van zijn beschouwingen over de 

secularisatie van het godsgeloof, beschouwde Françoise Mélonio Tocqueville dan ook als een 

voorloper van de sociologie.
107

 

Tocqueville stelde dat er in Amerika ongetwijfeld veel hypocrisie moest zijn op religieus 

vlak
108

, dat er waarschijnlijk heel wat schijngelovigen zijn. Hij schreef ook dat alle Anglo-

Amerikanen de christelijke dogma’s belijden; sommigen omdat ze erin geloven, anderen 

omdat ze vrezen ervan verdacht te worden er niet in te geloven.
109

 In de Œuvres-versie van 

Gallimard, staat bij deze passage een interessante aantekening. Er staat met name dat in 

Tocquevilles handgeschreven manuscript van De la démocratie, een lichtelijk andere 

verwoording werd geschrapt. Aanvankelijk stond er: ‘Les uns la jugent vraie, les autres 

utile’.
110

 Dat schijngeloof betekende niet noodzakelijk dat de minder gelovige of ongelovige 

Amerikanen zwichtten onder sociale druk, maar velen onder hen geloofden dan wel niet in de 

inhoudelijke waarheid van alle christelijke dogma’s, maar meenden niettemin dat ze heilzaam 

waren voor de samenleving. Zo stelde Tocqueville dat de Inquisitie niet had kunnen beletten 

dat er in Spanje nog boeken circuleerden die strijdig waren aan haar dogma’s, maar, zo stelde 

hij, de heerschappij van de meerderheid in Amerika doet beter, zij is er eenvoudig in geslaagd 

                                                 
106

 ‘[Aux États-Unis] on suit une religion comme nos pères prenaient une médecine au mois de mai, si ça ne fait 

pas de bien, a-t-on l’air de dire, au moins ça ne peut pas faire de mal, et il est d’ailleurs convenable de se 

conformer à la règle commune [...]’. (OC XIII-1, 228). 
107

 ‘Tocqueville, qui analyse la sécularisation d’une foi au service d’un ordre moral, est donc le précurseur de 

la sociologie. Les sociologues en sont si conscients qu’ils tendent à réduire sa pensée sur la religion à cette 

analyse, méditant chacun à son tour sur la « tyrannie de la majorité » qu’engendre l’uniformité des 

croyances’. (Mélonio, La religion selon Tocqueville : ordre moral ou esprit de liberté? 1984, 78) 
108

 ‘Il est permis de penser qu’un certain nombre d’Américains suivent, dans le culte qu’ils rendent à Dieu, 

leurs habitudes plus que leurs convictions. Aux États-Unis d’ailleurs le souverain est religieux, et par 

conséquent l’hypocrisie doit être commune’. (DA1, 226) 
109

 ‘Parmi les Anglo-Américains, les uns professent les dogmes chrétiens parce qu'ils y croient, les autres parce 

qu'ils redoutent de n'avoir pas l'air d'y croire’. (DA1, 227) 
110

 (Œuvres II, 1015). 
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de gedachte te wissen om dat soort boeken te schrijven of te publiceren.
111

 

In het tweede volume van De la démocratie stelde Tocqueville ook dat Pascals beruchte 

‘weddingschap’ goed weergeeft waarom de Amerikanen geloven: uit welbegrepen 

eigenbelang.
112

 ‘L’intérêt bien entendu’ speelt overigens een belangrijke rol in Tocquevilles 

politieke en ethische overtuigingen.
113

 Zo stelde hij dat in heel de wereld, ook in Amerika, de 

geloofsovertuigingen plaats maakten voor meer berekende redeneringen, waardoor ook 

belang moest gehecht worden aan het persoonlijke belang van mensen: 

 

N’apercevez-vous pas de toutes parts les croyances qui font place aux raisonnements, 

et les sentiments aux calculs ? Si, au milieu de cet ébranlement universel, vous ne 

parvenez à lier l’idée des droits à l’intérêt personnel qui s’offre comme le seul point 

immobile dans le cœur humain, que vous restera-t-il donc pour gouverner le monde, 

sinon la peur ?
114

 

 

Tocqueville schreef zelfs een volledig hoofdstuk over de vraag hoe de Amerikanen de 

doctrine van het welbegrepen eigenbelang toepasten op het geloof (‘Comment les américains 

appliquent la doctrine de l’intérêt bien entendu en matière de religion’).
115

 

Uiteraard kon die religieus geïnspireerde moraal maar blijven heersen, zolang er een 

oprecht gelovige onderstroom bleef bestaan: ‘quand la religion veut s’appuyer sur les intérêts 

de ce monde, elle devient presque aussi fragile que toutes les puissances de la terre’.
116

 Het 

kan moeilijk anders dan dat dit behoorde tot de verklaringen waarom Tocqueville zich zo 

ongemakkelijk voelde bij zijn eigen religieuze twijfels. 

Maar het was al even verrassend om vast te stellen dat Tocqueville bij momenten ook in 

relativerende bewoordingen schreef over de deugdelijkheid van de Amerikaanse zeden. De 

belangrijkste passage die Tocqueville daarover schreef werd niet door hemzelf gepubliceerd, 

maar is terug te vinden in een voetnoot van de in dit werk gebruikte versie van De la 

démocratie (d.i. de zogenaamde Nolla-versie). Daarin besprak hij het elfde boekdeel van De 

l’esprit des lois van Montesquieu, genaamd Des lois qui forment la liberté politique dans son 

rapport avec la constitution.
117

 De passage vat aan met de vaststelling dat ofschoon de 

Amerikanen geen deugdelijk volk zijn, zij toch vrij zijn. Montesquieu’s stelling dat de deugd 

essentieel is voor het bestaan van republieken, zou daarmee niet weerlegd zijn, alleen mag die 

stelling niet te eng geïnterpreteerd worden. Volgens Tocqueville bedoelde Montesquieu 

daarmee dat republieken maar kunnen blijven bestaan door de acties die de samenleving ten 

aanzien van zichzelf onderneemt. Wat hij onder deugd verstaat is de morele kracht die ieder 

individu op zichzelf uitoefent en die verhindert dat de rechten van anderen geschonden 

worden. Wanneer een mens aan een verleiding kan weerstaan omdat de verleiding 

eenvoudigweg zwak is of ten gevolge van een berekening van eigenbelang, dan heeft dat in 

de ogen van een moralist geen uitstaans met deugdelijkheid, maar dan bevinden we ons nog 

wel binnen de redenering van Montesquieu die het eerder over de gevolgen dan over de 
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 ‘L'Inquisition n'a jamais pu empêcher qu'il ne circulât en Espagne des livres contraires à la religion du plus 

grand nombre. L'empire de la majorité fait mieux aux États-Unis : elle a ôté jusqu'à la pensée d'en publier. 

[…] Aux États-Unis, on ne condamne personne pour ces sortes d'ouvrages ; mais personne n'est tenté de les 

écrire’. (DA1, 201) 
112

 (DA2, 117). 
113

 Het kan verwarren, maar de uitdrukking ‘l'intérêt bien entendu’ staat voor ‘het welgebrepen eigenbelang’. 

Het concept is uiteraard veel ouder dan Tocqueville, maar hij bedacht deze uitdrukking die vandaag gangbaar 

is in de Franse taal. 
114

 (DA1, 187). 
115

 (DA2, 117-8). 
116

 (DA1, 231). 
117

 (Montesquieu 1875, 420-73). 
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oorzaken had, aldus Tocqueville. In Amerika zou niet de deugdelijkheid groot zijn, maar de 

verleiding klein, wat op hetzelfde neerkomt. De belangeloosheid is er niet groot, maar het 

eigenbelang is welbegrepen, wat ook op min of meer hetzelfde neerkomt. Ook al had 

Montesquieu het over Grieken en Romeinen, toch meende Tocqueville dat dit alles ook 

toepasselijk was op de Amerikanen.
118

 

Raymond Aron beschikte over deze tekst reeds in 1960 (via Jacob Peter Mayer) en hij 

schreef over deze passage: ‘[…] elle pourrait constituer un complément au livre XI de 

L’esprit des lois’.
119

 Tocqueville schreef het ook in vleiende bewoordingen aan het adres van 

Montesquieu, maar hiermee wekte hij wel de indruk zichzelf tegen te spreken en te stellen dat 

de wetten alsnog belangrijker zijn dan de zeden (zoals Montesquieu dacht). Aron schreef 

hierover: 

 

Ces mœurs elles-mêmes, à coup sûr, s’expliquent par l’origine de la population, par 

les traditions apportées au-delà des mers et précieusement conservées. Elles ne sont 

pas indépendantes du milieu dans lequel, et des lois sous lesquelles, les Américains 

ont vécu. Elles sont finalement la cause prédominante parce qu’elles constituent à la 

fois le principe au sens de Montesquieu et « l’esprit général de la nation ».
120

 

 

Maar Aron had evengoed kunnen verwijzen naar een passage uit De la démocratie waar 

Tocqueville het misschien nog duidelijker verwoordde: 

 

En Amérique, le peuple a été revêtu de droits politiques à une époque où il lui était 

difficile d’en faire un mauvais usage, parce que les citoyens étaient en petit nombre et 

simples de mœurs. En grandissant, les Américains n’ont point accru pour ainsi dire les 

pouvoirs de la démocratie ; ils ont plutôt étendu ses domaines.
121

 

 

De zeden van de vroegste Amerikanen waren zuiver, zuiverder dan die van de 

Amerikanen die Tocqueville had aangetroffen in zijn tijd. Het waren die zuivere zeden die de 

vroege puriteinen ertoe hadden aangezet om goede wetten te maken, zo goed dat de 

samenleving harmonisch bleef, zelfs al waren de zeden intussen afgedaald naar de (weliswaar 

verlichte) zelfzuchtigheid die kenmerkend is voor de democratische mens. 

CONCLUSIE 

Tocqueville stelde het bijzonder interessant te vinden om Amerika en de Amerikaanse 

democratie te bestuderen, omdat de ontstaansgeschiedenis ervan goed gekend was en het land 
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 ‘Les Américains ne forment pas un peuple vertueux, et cependant ils sont libres. Ceci ne prouve pas 

absolument que la vertu comme le pensait Montesquieu n’est pas essentielle à l’existence des républiques. Il 

ne faut pas prendre l’idée de Montesquieu dans un sens étroit. Ce qu’a voulu dire ce grand homme, c’est que 

les républiques ne pouvaient subsister que par l’action de la société sur elle-même. Ce qu’il entend par vertu, 

c’est le pouvoir moral qu’exerce chaque individu sur lui-même et qui l’empêche de violer le droit des autres. 

Quand ce triomphe de l’homme sur ces tentations est le résultat de la faiblesse de la tentation ou d’un calcul 

d’intérêt personnel, il ne constitue pas la vertu aux yeux du moraliste ; mais il rentre dans l’idée de 

Montesquieu qui parlait de l’effet bien plus que de sa cause. En Amérique, ce n’est pas la vertu qui est grande, 

c’est la tentation qui est petite, ce qui revient au même. Ce n’est pas le désintéressement qui est grand, c’est 

l’intérêt qui est bien entendu, ce qui revient encore presque au même. Montesquieu avait donc raison 

quoiqu’il parlât de la vertu antique, et ce qu’il dit des Grecs et des Romains s’applique encore aux 

Américains’. (DA1, 243, note a). 
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 (Aron, Idées politiques et vision historique de Tocqueville 1960, 517). 
120

 (Aron, Idées politiques et vision historique de Tocqueville 1960, 519). 
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 (DA1, 188). 
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van meet af aan democratisch was. De ontstaansgeschiedenis van een volk vond hij heel 

bepalend voor zijn aard en, in tegenstelling tot Frankrijk, torste Amerika niet de historische 

ballast van een ondemocratisch verleden. Amerika liet hem dus toe om de democratie in een 

onbezoedelde vorm te bestuderen, daar hoopte hij meer inzicht te verwerven in datgene dat 

inherent was aan de democratie. 

In Amerika kwam Tocqueville tot de overtuiging dat vooral de puriteinen van New 

England bepalend waren geweest voor de democratische en republikeinse cultuur die hij 

aantrof in dat land. Hun denominatie was ontstaan vanuit de overtuiging dat de Anglicaanse 

kerk nog te veel beïnvloed was door het Vaticaan, waardoor conflicten waren ontstaan tussen 

hen en de Engelse staatskerk (en dus ook de Engelse overheid). Het verlangen om hun religie 

op hun eigen manier te beleven was hét motief waarom velen onder hen waren geëmigreerd 

naar Amerika. In tegenstelling tot veruit de meeste Amerikaanse immigranten vóór hen 

waren zij beschaafd, hooggeschoold en kenden zij zachte zeden. Zij hadden hun zekerheden 

en vaak zelfs een bepaald aanzien achtergelaten, niet om hun fortuin te vergroten, maar om te 

gehoorzamen aan een geestelijke behoefte. 

De strafwetgeving die zij zichzelf hadden opgelegd in Amerika oogde inhoudelijk 

theocratisch en tiranniek. Bij nader inzien bleek de vorm ervan echter democratisch en 

republikeins te zijn en kaderde de strafwet in progressieve en liberale constitutionele wetten. 

Alvorens naar Amerika te vertrekken was intern een breed en diep overleg gevoerd dat was 

uitgemond in een verbond, a covenant, dat het brede juridisch kader had vastgelegd dat zou 

worden toegepast in Amerika. Dat verbond kende dus een breed draagvlak en alle volwassen 

puriteinen die inscheepten in Engeland, richting Amerika, hadden dit verbond ondertekend.  

Een ander democratisch aspect aan de puriteinse wetgeving was dat het initieel 

vastgelegde kader geen wet van Meden en Perzen was. Het werd constant bijgespijkerd in 

functie van eenieders wensen, zodat het brede draagvlak behouden bleef, ook wanneer 

kolonies fusioneerden en niet-puriteinen hen vervoegden. 

De wijze waarop de puriteinen hun stempel hebben gedrukt op de geest van de gehele 

Amerikaanse Unie lag dus meer in de democratische en republikeinse context waarin de 

wetten tot stand kwamen en hoe ze evolueerden, dan in de hardvochtige inhoud. Toch was er 

in bepaalde mate ook een inhoudelijke component die zijn stempel heeft gedrukt op de 

Amerikaanse zeden. Volgens Tocqueville waren de Amerikanen die hij zelf had ontmoet niet 

uitzonderlijk deugdelijk, in ieder geval minder deugdelijk dan die vroege puriteinen. De 

harmonie die heerste in het Amerika dat Tocqueville had aangetroffen liet zich niet zozeer 

verklaren door de grote deugdelijkheid van de Amerikanen, maar door de wetten die van die 

aard waren dat de verleiding klein was en dat had dan weer te maken met (ook inhoudelijke) 

restanten van de puriteinse wetgeving van weleer. 

Tocqueville was ook tot het inzicht gekomen dat hun liberale grondwetten en de 

democratische en republikeinse wijze waarop al hun wetten tot stand kwamen veel essentiëler 

waren dan hun tirannieke strafwet. De religieuze wetten waaraan zij zich vrijwillig 

onderwierpen vanuit hun geloofsovertuiging, waren immers nog veel strenger dan hun 

strafwet (waardoor hun strenge straffen zelden werden toegepast). Voor Tocqueville was dat 

een sleutelelement in heel het puriteinse verhaal. Daar zag hij immers een opportuniteit om 

religie en vrijheid te verzoenen. Als de modale democratische burger gelovig is, zou hij meer 

geneigd zijn om zijn eigen schadelijke ideeën te bedwingen, wat hem in staat stelt om 

verantwoordelijk om te gaan met zijn vrijheden. Daardoor was een duurzaam democratisch 

bestel mogelijk. 

De combinatie van (1) het feit dat de puriteinen hun wetten zijn blijven afstemmen op de 

wensen van het volk, ook wanneer de communes schaalvergrotingen ondergingen en niet-

puriteinen hen vervoegde, (2) de vaststelling dat geen religieuze denominatie aanspraak kon 

maken op een religieuze meerderheidspositie en (3) dat heel wat Europese immigranten nare 
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ervaringen hadden gehad met religieuze vervolging in hun Europees moederland, heeft 

gemaakt dat godsdienstvrijheid van meet af aan bijna een vanzelfsprekendheid was in 

Amerika. 

Naarmate de religieuze diversiteit van de burgers die onderworpen waren aan de wetten 

toenam, is de religieuze inhoud van de wetgeving abstracter geworden, maar niet geheel 

verdwenen. Het feit dat die deels behouden is gebleven, zou in belangrijke mate te verklaren 

zijn door het goede imago van het christendom in de Verenigde Staten. Dit alles zou hebben 

geleid tot een religieus geïnspireerde moraal die niet uitmondde in religieuze wetten, maar 

wel in een wetgeving met een vage religieuze inspiratie waar zowel gelovigen als 

ongelovigen zich konden mee verzoenen. 

Dit ‘oerverhaal’ van Amerika heeft geleid tot een aantal kenmerken die tot op heden 

typerend zijn voor de Amerikaanse samenleving, zoals het subsidiariteitsprincipe in de 

politiek, het principe van scheiding tussen kerk en staat, maar ook de traditie van de vrije 

wapendracht. Het feit dat specifiek de quakers werden uitgesloten van de religieuze tolerantie 

(in tegenstelling tot bijvoorbeeld de nauwelijks ‘christelijk’ te noemen unitaristen en later ook 

de joden) was omdat zij weigerden wapens te dragen en in die zin niet zouden bijdragen tot 

de reservemilities van het land. Dat leidde tot de overtuiging dat op hen niet kon gerekend 

worden als Amerika in existentiële nood zou zijn… Dit geeft aan dat de moraal niet alleen 

religieus was geïnspireerd, maar ook patriottisch. Omwille van het goede imago dat het 

geloof heeft in Amerika is religie overigens vaak ook verweven met patriottisme. Deze 

verwevenheid van religie, moraal en patriottisme verklaart wellicht waarom vele Amerikanen 

een passie hebben voor zowel de pacifistische Jezus als voor wapens.  
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4. Scheiding tussen kerk en staat1 
 

Lorsqu’une religion ne cherche à fonder son empire que 

sur le désir d’immortalité qui tourmente également le cœur 

de tous les hommes, elle peut viser à l’universalité ; 

mais quand elle vient à s’unir à un gouvernement, 

il lui faut adopter des maximes qui ne sont applicables qu’à certains peuples. 

Ainsi donc, en s’alliant à un pouvoir politique, 

la religion augmente sa puissance sur quelques-uns, 

et perd l’espérance de régner sur tous.
2
 

 

INLEIDING 

In zijn artikel Contrasting Trends in European and American Religion stelde de 

Amerikaanse socioloog Theodore Caplow dat ondanks de gigantische transformaties die 

zowel de politieke als de religieuze instellingen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan 

ondergingen, de ideeën van Tocqueville met betrekking tot religie in haar verhouding tot de 

politiek onthutsend actueel blijven (cf. infra).
3
 Zo verwachten (en tolereren) Fransen en 

Amerikanen nog steeds een heel andere moraal van hun respectievelijke politici, net als in 

Tocquevilles tijd. Het verschil in verwachtingen zit in de af- of aanwezigheid van een 

religieuze inspiratie. 

Toen Paris-Match in 1994 onthulde dat de toenmalige president François Mitterand een 

dochter had van zijn maitresse Anne Pingeot antwoordde de president heel laconiek: ‘Et 

alors?’… Affaire close. Maar toen vier jaar later de Amerikaanse president Bill Clinton ervan 

werd beticht een buitenechtelijke romance te hebben gehad met Monica Lewinsky, 

culmineerde de zaak in wat misschien het gênantste verhoor uit de menselijke geschiedenis 

was. Tientallen miljoenen televisiekijkers zagen hoe de grand jury hem aan de tand voelde 

over de intieme details van zijn verhouding met de stagiaire. Een afzettingsprocedure werd 

nipt vermeden. De machtigste man ter wereld had immers een nationaal taboe doorbroken. 

Ofschoon Amerika een lappendeken was (en is) van religieuze strekkingen, benadrukte 

Tocqueville meermaals dat politici zich er dienen te profileren in lijn met de behoorlijk 

eendrachtige religieus geïnspireerde moraal van het land, zo niet maken ze zichzelf 

onmogelijk. Dit in grote tegenstelling tot Frankrijk. Toch hebben ook Franse politici hun 

taboes. Amerikaanse presidenten hebben de gewoonte om elke belangrijke toespraak af te 

sluiten met het uitspreken van een goddelijke zegen over hun toehoorders (God bless you) of 

over de gehele natie (God bless America). Moest een Frans president zoiets doen, zou hij zich 

er niet kunnen vanaf maken met ‘Et alors?’. 

In Frankrijk regeert nog steeds de laïcité (een concept dat verband houdt met de Franse 

Revolutie), terwijl Amerika wordt gekenmerkt door a wall of separation between church and 

state (een concept dat verband houdt met zowel de spirit van de Pilgrim Fathers als met de 

Verlichtingstraditie van Thomas Jefferson). 

                                                 
1
 Voor een aantal informele informaties over dit thema ben ik dank verschuldigd aan de Franse Tocqueville 

scholar Jean-Louis Benoît, met wie ik hierover correspondeerde per e-mail. 
2
 (DA1, 231). 

3
 (Caplow 1985, 102, 106-7). Zoals reeds eerder werd opgemerkt, bekritiseerde Roy Wallis deze stelling. 

(Wallis 1986, 50-2) 
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Toen paus Franciscus verklaarde dat iemand die muren bouwt in plaats van bruggen geen 

christen kan zijn, voelde presidentskandidaat Donald J. Trump zich aangesproken. Meteen 

reageerde hij en, hoewel het deel was van zijn prestige om zonder blad of autocue te 

speechen, was hij die keer krampachtig vastgekluisterd aan zijn blad om de paus te bedienen 

van een antwoord dat in lijn ligt met de Amerikaanse moraal: 

 

For a religious leader to question a person’s faith is disgraceful. I am proud to be a 

Christian and as President I will not allow Christianity to be consistently attacked and 

weakened […]. No leader, especially a religious leader, should have the right to 

question another man’s religion or faith.
4
 

 

Wie denkt dat Trump zich niets aantrekt van God noch gebod vergist zich, geen enkele 

Amerikaanse presidentskandidaat of president kan het zich veroorloven arrogant te zijn over 

God. De Amerikanen lijken van hun president te verwachten dat hij blijk geeft van een 

religieus gevoel. De Fransen verwachten net dat hij geen blijk geeft van dat gevoel. Niettemin 

wekt in de beide systemen een vermenging van kerk en staat huivering op. 

Tocqueville was ongelukkig over de plaats die religie innam in het publieke leven van 

zijn land en verheugd om in Amerika een voorbeeld aan te treffen van een grootse natie 

waarin religie een constructieve rol speelde. In het revolutionaire Frankrijk maakte ‘scheiding 

tussen kerk en staat’ geen deel uit van het gangbare vocabularium. Hij was de eerste die dat 

principe heeft uitgelegd in Frankrijk en de wet die momenteel nog steeds de verhoudingen 

tussen kerk en staat vastlegt heet Loi de séparation des Églises et de l’État.
5
 Niettemin ligt 

het begrip laïcité nog altijd meer voor de hand als Fransen uitweiden over de democratische 

verhoudingen tussen kerk en staat. 

Mogelijks was geen enkele negentiende-eeuwse intellectueel beter geplaatst om een 

analyse te maken van de wijzen waarop politiek en religie zich tot elkaar verhielden in de 

eerste grote moderne democratieën. Hierbij kunnen echter twee zaken opgemerkt worden. 

Ten eerste heeft Tocqueville die vergelijkende studie eerder fragmentair gemaakt, om haar 

terug te vinden is puzzelwerk vereist. Ten tweede is het verrassend dat Tocquevilles kijk op 

de verhouding tussen kerk en staat in Amerika en Frankrijk enerzijds zo accuraat, uniek en 

visionair was, maar dat er anderzijds nog maar zo weinig over werd geschreven. In 

historische studies over scheiding tussen kerk en staat wordt hij wel haast altijd genoemd (in 

lovende bewoordingen), maar een gedegen en expliciete studie werd – voor zover mij bekend 

– nog steeds niet gemaakt. Die tweede opmerking heeft waarschijnlijk alles te maken met de 

eerste; als Tocqueville zijn kijk op dat onderwerp omstandig in één tekst zou hebben 

neergeschreven, dan zou dat wellicht een klassieker zijn geworden met betrekking tot het 

thema. Maar, zoals reeds werd opgemerkt, had Tocqueville niet de gewoonte om duidelijke 

conclusies te schrijven van zijn grote gedachten. 

Zonet werd opgemerkt dat puzzelwerk vereist is om een overzicht te geven van wat 

Tocqueville heeft geschreven over de democratische verhoudingen tussen politiek en religie, 

tussen kerk en staat, maar enkele zaken kunnen ons daarbij helpen. 

                                                 
4
 (Trump 2016). 

5
 Ondanks de invloed van Rousseau, werd in de beginjaren van de Franse Revolutie ook het begrip ‘démocratie’ 

relatief weinig besproken (men was eerder republikeins). Als het al werd besproken door de revolutionairen, 

was het niet zelden in afwijzende zin. Zo stelde Emmanuel-Joseph Sieyès – medeauteur van de Franse 

grondwet en voorstander van het cijnskiesrecht – in een discours in september 1789: ‘La France ne doit pas 

être une démocratie, mais un régime représentatif. Le choix entre ces deux méthodes de faire la loi, n’est pas 

douteux parmi nous. D’abord, la très grande pluralité de nos concitoyens n’a ni assez d’instruction, ni assez 

de loisir, pour vouloir s’occuper directement des lois qui doivent gouverner la France ; ils doivent donc se 

borner à se nommer des représentants’ (Furet et Halévi, Orateurs de la Révolution française 1989, 1025) Ook 

daar spreekt het voor zich dat Tocqueville een aandeel heeft gehad in de inburgering van deze term. 
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Ten eerste heeft hij als volksvertegenwoordiger een toespraak gehouden voor de Franse 

Assemblée, waarin hij uitlegde wat het principe van ‘godsdienstvrijheid’ in de praktijk omvat. 

Uiteraard was dat een politiek discours, waardoor bijkomende belangen de zuiverheid van 

zijn redenering konden vertroebelen. Niettemin was de kern van zijn betoog coherent en 

overtuigend. 

Voorts is in zijn correspondentie een zakelijk overzicht te vinden van de evoluerende 

verhouding tussen kerk en staat, vanaf de napoleontische tijd tot de periode na de revolutie 

van 1830. Voor een vergelijkbare historiek in Amerika zal gebruik gemaakt worden van een 

bijlage bij de roman Marie ou l’esclavage aux États-Unis van Gustave de Beaumont. Deze 

bijlage, genaamd Note sur le mouvement religieux aux États-Unis
6
, bevat twee delen waarvan 

het tweede handelt over de wijze waarop de diverse religieuze cultussen van Amerika zich 

verhielden tot de staat en omgekeerd. Zoals kon verwacht worden, ligt die tekst geheel in de 

lijn van hoe Tocqueville het allemaal zag, sommige frasen lijken letterlijk te zijn 

overgenomen uit De la démocratie en er zijn veel verwijzingen naar Amerikaanse 

wetsartikels die ook in De la démocratie werden geciteerd. Het aantrekkelijke aan die tekst is 

de feitelijke en bondige stijl, zonder veel beschouwingen daaromtrent. Verder in het 

hoofdstuk zullen deze beschouwingen worden gegeven vanuit het oeuvre van Tocqueville, 

maar eerst zal een overzicht worden weergegeven van de verhouding tussen kerk en staat 

doorheen de menselijke geschiedenis, uitgaande van de geschriften van Jean-Jacques 

Rousseau. 

HISTORIEK VAN DE VERHOUDING TUSSEN KERK EN STAAT 

Inleiding 

Tocqueville was een verwoed Rousseau-lezer.
7
 In een klassiek geworden passage schreef 

Tocqueville ooit dagelijks enige tijd door te brengen met (lectuur van onder meer) Rousseau 

en dat is een denker die onder de oppervlakte veel meer aanwezig is in Tocquevilles denken 

dan hij liet vermoeden.
8
 Hij liet ons niet na wat hij precies van Rousseau had opgestoken, 

maar in onze historiek van de verhouding tussen kerk en staat zal gebruik gemaakt worden 

van het hoofdstuk De la religion civile uit Du contrat social. Als er één hoofdstuk is in heel 

Rousseau’s oeuvre dat Tocqueville met zekerheid aandachtig heeft gelezen is het dat wel, 

aangezien Rousseau daar een klassieke theorie had neergezet over het belang en de juiste 

plaats van religie in een samenleving (die meer verwant is met Tocquevilles ideeën dan 

Tocqueville wellicht wilde toegeven). Dat zal ons toelaten om vervolgens een studie aan te 

vatten van de wijze waarop Tocqueville de verhouding tussen kerk en staat zag, vanuit een 

vertrekpunt dat we delen met Tocqueville. 

Politiek en religie als innige eenheid 

Rousseau stelde dat nog vóór enige gemeenschap een heuse maatschappelijke institutie 

met sterfelijke leiders had ontwikkeld de mens zich al zou hebben uitgestrekt naar het 

transcendente, alsof hem dat fundamenteler (of primitiever) raakt dan wereldse politiek. 

 

                                                 
6
 (de Beaumont, Marie, ou l'esclavage aux États-Unis 1840, 291). 

7
 (Sanders, Tocquevilles vivisectie van de democratie 2012, 555-6). Zie ook (Knee 1990), (Rolland 2004), 

(Hecht 1998), enzovoort. 
8
 ‘Il y a trois hommes avec lesquels je vis tous les jours un peu, c’est Pascal, Montesquieu et Rousseau’. (OC 

XIII-1, 418) Dat schreef hij althans op 10 november 1836. 
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Les hommes n’eurent point d’abord d’autres rois que les dieux, ni d’autre 

gouvernement que le théocratique. […] Il faut une longue altération de sentiments et 

d’idées pour qu’on puisse se résoudre à prendre son semblable pour maître, et se 

flatter qu’on s’en trouvera bien.
9
 

 

De eerste politieke gemeenschappen ontsproten uit religieuze verbanden. Voor de 

Grieken (met hun theologia politike), de Romeinen (met hun theologia civilist), evenals de 

Egyptenaren, Feniciërs, Assyriërs en vele andere volken behoorden politiek en religie 

grotendeels tot een zelfde sfeer: vroomheid was een uiting van burgerzin en 

majesteitsschennis was blasfemie. Religie en politiek waren nog inniger verbonden dan 

bijvoorbeeld in het hedendaagse Saoedi-Arabië, aangezien de daar beleden religie ook elders 

wordt beleden. In de Oudheid had ieder volk vaak niet alleen zijn eigen exclusieve taal, 

cultuur en gewoonten, maar ook zijn eigen exclusieve god(svoorstelling)en. 

 

De cela seul qu’on mettrait Dieu à la tête de chaque société politique, il s’ensuivit 

qu’il y eut autant de dieux que de peuples. Deux peuples étrangers l’un à l’autre, et 

presque toujours ennemis, ne purent longtemps reconnaître un même maître : deux 

armées se livrant bataille ne sauraient obéir au même chef. Ainsi des divisions 

nationales résulta le polythéisme, et de là l’intolérance théologique et civile, qui 

naturellement est la même […].
10

 

 

Rousseau stelde dat toen geen godsdienstoorlogen voorkwamen, omdat de goddelijke 

machtssferen waren afgebakend door de volkeren. Men zou dus ook kunnen zeggen dat alle 

oorlogen toen godsdienstoorlogen waren... ‘Le dieu d’un peuple n’avait aucun droit sur les 

autres peuples. Les dieux des païens n’étaient point des dieux jaloux ; ils partageaient entre 

eux l’empire du monde […]’.
11

 

Dat zowat ieder volk zijn eigen niet-na-ijverige god had, impliceerde dat eens een 

gewapend conflict was beslecht, het overwonnen volk zich onder één of andere vorm 

‘bekeerde’ tot het geloof van het overwinnende volk. Een militaire nederlaag werd immers 

beschouwd als het logische gevolg van een strijd die in essentie een strijd tussen goden was... 

 

Chaque religion étant donc uniquement attachée aux lois de l’État qui la prescrivait, il 

n’y avait point d’autre manière de convertir un peuple que de l’asservir, ni d’autres 

missionnaires que les conquérants ; et l’obligation de changer de culte étant la loi des 

vaincus, il fallait commencer par vaincre avant d’en parler. Loin que les hommes 

combattissent pour les dieux, c’étaient, comme dans Homère, les dieux qui 

combattaient pour les hommes […].
12

 

 

Die ‘bekeringen’ konden talloze gedaanten aannemen en soms namen de overwinnaars 

zelfs ook elementen over van de cultus aan de verslagen goden.
13

 Hierdoor ontstonden allerlei 

mengvormen van religies, die gaandeweg evolueerden tot een ‘metareligie’ – het heidendom 

– waarvan iedere gemeenschap haar eigen ‘dialect’ had. 

                                                 
9
 (Rousseau, Du contrat social 2008, 160). 

10
 (Rousseau, Du contrat social 2008, 160). 

11
 (Rousseau, Du contrat social 2008, 161). 

12
 (Rousseau, Du contrat social 2008, 162). 

13
 Soms werden de namen van de overwonnen goden eenvoudigweg veranderd in Jupiter, Juno en Minerva, 

terwijl de cultus voorts amper wijzigde. (MacMullen 1981, 1-48) en (Rostovtšev 1964, 235-7) In de eerste 

eeuw bleven de Egyptenaren dieren aanbidden naast de cultus die Grieken en Romeinen er hadden ingevoerd. 

(Fox 1986, 33) De Perzische heersers van hun kant, hadden de merkwaardige gewoonte om de goden te 

aanbidden van de landen waar zij doorheen reisden. (Berquist 2003) 
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De Hebreeuwse scheiding tussen natuur, bovennatuur en cultuur 

Aanvankelijk leek de God van Israël op een stamgod en de Israëlieten werden nog 

beïnvloed door het heidendom.
14

 Dit blijkt onder meer uit Babylonische en Assyrische 

codices die gelijkenissen vertonen met de mozaïsche wet. Zo bevat de codex van Hammurabi 

– de oudste vandaag bekende codex – de befaamde ius tallionis (vergeldingswet), in dezelfde 

casuïstiek van ‘oog om oog’ en ‘tand om tand’. 

Toch was er van meet af aan enig verschil. In de antieke wereld vloeiden God, mens en 

natuur in elkaar over en dan zijn bijzondere natuurelementen (dieren, hemellichamen…) of 

mensen (farao’s, keizers…) overtuigender als godheid. In het joodse scheppingsverhaal stond 

echter een geheel onzichtbare God boven en buiten de schepping. Waar voor Grieken en 

Romeinen de mens integraal deel uitmaakte van een natuurlijke orde, werd de mens in 

Genesis voorgesteld als de kroon der schepping (en zodoende onderscheiden van de natuur): 

God legde een tuintje voor hem aan, was bezorgd om zijn eenzaamheid en vroeg hem Zijn 

schepselen van namen te voorzien. Zo fragmenteerde en transcendeerde de joodse religie het 

diffuse en vrij immanente wereldbeeld dat de Oudheid typeerde. Kort vóór de Eerste 

Ballingschap zou de God van Israël ook na-ijverig zijn geworden. Vooral de profeten 

Ezechiël en Jeremia benadrukten dat hun God ten aanzien van ‘Zijn volk’ geen duimbreed 

zou toegeven aan andere goden, zelfs niet in geval van een militaire nederlaag. 

Dat een politieke capitulatie voor de joden geen religieuze capitulatie impliceerde was 

een prille, maar voor die tijd nog ongekende scheiding tussen politiek en religie. Voor hun 

overwinnaars moet het geleken hebben alsof de joden hun capitulatie slechts veinsden om 

zich ondergronds te hergroeperen en een tegenoffensief voor te bereiden.
15

 Zoiets kon een 

zegevierende veldheer niet tolereren, te meer daar een militaire nederlaag de joodse 

gehechtheid aan hun God enkel versterkte. De profeten benadrukten immers dat het hun God 

zelf was die grimmige scenario’s had uitgetekend voor zijn volk, als vaderlijke kastijding 

voor ontrouw en afgoderij. De Israëlieten geloofden dat verbanningen of militaire bezettingen 

maar ongedaan konden worden door een sterkere trouw aan de ene en almachtige God.
16

 

Deze ingesteldheid leverde de joden zo veel onheil op dat het onmiskenbaar werd dat het 

Beloofde Land naast melk en honing ook kommer en kwel had te bieden. Door alle ellende in 

dit aardse leven ontstond een gevoeligheid voor een ander Beloofde Land, één dat zich in het 

hiernamaals bevindt en (deutero-)Jesaja geloofde – net als de Perzen – ook in een 

heropstanding van het lichaam. In de Bijbel duikt pas vanaf de Eerste Ballingschap de 

                                                 
14

 ‘Originally, there appears to have been not very much difference, from a religious point of view, between the 

Israelites and surrounding tribes. Yahweh was, at first, only a tribal god who favoured the children of Israel, 

but it was not denied that there were other gods, and their worship was habitual. When the first 

Commandment says, “Thou shalt have none other gods but me,” it is saying something which was an 

innovation in the time immediately preceding the captivity’. (Russell, The History of Western Philosphy 1945, 

320). 
15

 De joodse wijsgeer en theoloog (en tijdgenoot van Jezus) Philo Judaeus (ca. 20 v.Chr. - 50n.Chr) schreef 

hierover: ‘Dat ene volk van de joden vormde dus een uitzondering, en het werd ervan verdacht oppositie te 

willen voeren omdat het, wanneer het wil voorkomen dat ook maar de allerkleinste van zijn traditionele 

voorschriften wordt geschonden, altijd de dood net zo gemakkelijk aanvaardt alsof het gaat om 

onsterfelijkheid. Want het is net als bij een gebouw: als je één steen uit de muur weghaalt, zal de rest die tot 

dan toe stevig leek te staan, bij de plek waar dat gat zit, ook losraken zodat de hele boel naar beneden komt en 

instort’. (Philo (Judaeus) 1999, 131) Ook Thomas Hobbes beschreef in zijn Leviathan (boek I, hfdst 12) de 

uitzonderingsbehandeling waarmee de joodse religie bedacht werd in de antieke wereld. 
16

 Deze houding werd scherp geïllustreerd in de werken Bellum Judaica en Vita van Josephus Flavius, vooral in 

zijn beschrijvingen van de strijd die geleid heeft tot de verwoesting van de Tweede Tempel. Dé boodschap van 

Flavius doorheen deze boeken – geschiedschrijving was toen in regel retorisch – was dat de joodse 

opstandelingen de bestaande machtsverhoudingen negeerden. (Flavius 1992) 
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gedachte op van een leven na de dood en van een rijk met engelen.
17

 Deze toenemende 

transcendentie ging gepaard met een toenemende fragmentatie van natuur, cultuur en 

bovennatuur. Wat die fragmentatie betreft, zijn later haast alle zich moderniserende volkeren 

de joden in mindere of meerdere mate gevolgd. Althans de grondstelling van het boek 

Passage to Modernity van Louis Dupré was dat de moderniteit in wezen is ontstaan door het 

uiteenvallen van het Griekse begrip fusis – dat staat voor ‘al wat is’ – in drie onderscheiden 

entiteiten: natuur, bovennatuur en cultuur,
18

 ook al ging Dupré daarvoor niet zover terug in de 

tijd als hier werd beschreven. 

De christelijke scheiding tussen kerk en staat 

Rousseau wees op de omstandigheden waarin Jezus van Nazareth op aarde kwam… 

 

Enfin les Romains ayant étendu avec leur empire leur culte et leurs dieux, et ayant 

souvent eux-mêmes adopté ceux des vaincus, en accordant aux uns et aux autres le 

droit de cité, des peuples de ce vaste empire se trouvèrent insensiblement avoir des 

multitudes de dieux et de cultes, à peu près les mêmes partout : et voilà comment le 

paganisme ne fut enfin dans le monde connu qu’une seule et même religion. 

Ce fut dans ces circonstances que Jésus vint établir sur la terre un royaume spirituel, 

ce qui, séparant le système théologique du système politique, fit que l’État cessa 

d’être un, et causa les divisions intestines qui n’ont jamais cessé d’agiter les peuples 

chrétiens. or, cette idée nouvelle d’un royaume de l’autre monde n’ayant pu jamais 

entrer dans la tête des païens, ils regardèrent toujours les chrétiens comme de vrais 

rebelles qui, sous une hypocrite soumission, ne cherchaient que le moment de se 

rendre indépendants et maîtres, et d’usurper adroitement l’autorité qu’ils feignaient de 

respecter dans leur faiblesse. Telle fut la cause des persécutions.
19

 

 

Met de komst van Jezus van Nazareth voltrok zich een paradox. God zou zich 

geïncarneerd hebben in een mens (Jezus). Daardoor was Hij nooit eerder zo immanent 

aanwezig geweest, maar toch was dit het begin van een religie die nóg transcendenter was 

dan het jodendom. 

Volgens de evangeliën zei Jezus: ‘Mijn koninkrijk is niet van deze wereld’ (Joh 18:36) 

en ‘Geeft dan de keizer wat des keizers is en aan God wat van God is’. (Mat 22:17) In 

religieuze middens wordt die laatste frase vaak afgedaan als een leuke bekvechterij waar 

verder weinig theologie wordt uitgehaald, maar het moet indrukwekkend hebben geklonken 

als ‘de Zoon van God’ zei dat God zich niet mengt in de staatsinkomsten van een land en als 

de beloofde Messias onverschillig bleek te staan ten aanzien van de militaire bezetting 

waaronder ‘Zijn oogappel’ (d.i. het joodse volk) kreunde. 

Op het einde van het Mattheüsevangelie – tussen de beschrijving van de Opstanding en 

die van de Hemelvaart – werd een situatie beschreven die al even opmerkelijk is. Jezus zou 

toen zijn leerlingen hebben opgeroepen om alle volken te bekeren en dus niet enkel de eigen 

volksgenoten.
20

 De historische consequenties van deze nieuwtestamentische oproep zijn 

moeilijk te overschatten. Als de Bijbelse God voordien al universele aanspraken had, in die 

                                                 
17

 In de synoptische evangeliën wordt terecht opgemerkt dat de joodse strekking der Sadduceeën nog steeds niet 

geloofden in een opstanding uit de dood. Pas vanaf de tweede Tempelverwoesting (de strekking der 

Sadduceeën hield toen op te bestaan) geloofden alle joods religieuze strekkingen in een leven na dit leven. 
18

 (Dupré 1993). 
19

 (Rousseau, Du contrat social 2008, 162). 
20

 ‘Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en 

maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige 

Geest [...]’’. (Mt 28:18-19) 
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zin dat Hij de enige Schepper van het heelal was, dan zou dat voortaan ook in die zin zijn dat 

Hij wilde dat alle mensen daar van overtuigd waren. Zodoende ontkoppelde het christendom 

zich als religie van eender welke etniciteit. 

Volgens de evangeliën was de formele klacht die aanleiding gaf tot Jezus’ terechtstelling 

van politieke aard, omdat hij zich had opgeworpen als ‘koning van de joden’. (Mat 27:27-31, 

37) Uit het oeuvre van Flavius – een jood die werd beschouwd als Romeins collaborateur en 

niet geneigd was Romeinen slechter voor te stellen dan ze waren – blijkt dat het voor Pontius 

Pilatus bandwerk was om joodse opstandelingen te executeren.
21

 In de daaropvolgende tijden 

zetten de Romeinen een genadeloze vervolging in tegen de christenen. 

Daar waar de joden, op een passieve of negatieve manier, een eerste prille scheiding 

hadden gemaakt tussen religie en politiek (door iets niet te doen), hebben de christenen die 

scheiding actief en positief doorgedreven. De ambitie om andere volken te bekeren werd 

logischerwijze geïnterpreteerd alsof zij rooftochten pleegden. Immers, tot dan toe bekeerden 

volkeren zich enkel na een militaire nederlaag en waren er geen andere missionarissen dan 

militaire overwinnaars.
22

 De christelijke gedachte om religie los te zien van een welbepaald 

volk kon alleen maar wantrouwen opwekken. Die halfslachtige rooftochten (niet militair, 

enkel religieus) van de christenen stootten op nog meer onbegrip dan de halfslachtige 

capitulaties van de joden wat eens te meer aanleiding gaf tot vervolging. 

Eigenlijk had het christendom de nationaliteit niet helemaal irrelevant verklaard voor hun 

geloof, in die zin dat de kerk op zich een geestelijke natie vormde, een geestelijk Israël. 

Volgens Rousseau ligt daarin het recept van de rooms-katholieke kerk, een kerk die 

misschien wel de best geslaagde organisatie ooit in de menselijke geschiedenis is geweest, de 

meest succesvolle multinational die de wereld ooit heeft aanschouwd (ook al voelt het 

vandaag anders aan omdat die kerk tanend is). 

 

Il faut bien remarquer que ce ne sont pas tant des assemblées formelles, comme celles 

de France, qui lient le clergé en un corps, que la communion des églises. La 

communion et l’excommunication sont le pacte social du clergé, pacte avec lequel il 

sera toujours le maître des peuples et des rois. Tous les prêtres qui communiquent 

ensemble sont concitoyens, fussent-ils des deux bouts du monde. Cette invention est 

un chef-d’œuvre en politique. Il n’y avait rien de semblable parmi les prêtres païens : 

aussi n’ont-ils jamais fait un corps de clergé.
23

 

Het christendom bijt in de verboden vrucht (politieke macht) 

Tijdens de eerste drie eeuwen waren christenen onwrikbaar in hun geloof, hoe meer 

vervolging des te vuriger en zuiverder hun geloof. Met zijn Edict van Milaan stelde keizer 

Constantinus I in 313 n.C. echter een einde aan die vervolgingen en met zijn Edict van 

Thessaloniki – genaamd ‘Cunctos populos’ (d.w.z. ‘alle volken’) – verhief keizer Theodosius 

I in 380 n.C. het trinitaire christendom zelfs tot staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk. 

Eindeloze vervolgingen hadden de christenen hun geloof op geen enkele manier 

gecompromitteerd, maar eens ze politieke macht verwierven, smolt de standvastigheid van 

velen als sneeuw voor de zon. De kerk was niet langer een zuiver religieuze instelling, maar 

voortaan ook een politieke. Historisch beschouwd, was het zo gek nog niet van de Romeinen 

                                                 
21

 In de inleiding van hun vertaling van de Bellum Judaica, merkten vertalers Meijer en Wes op: ‘Ook na Varus 

zijn er nog duizenden joden gekruisigd. Altijd door Romeinse gezagsdragers, Pilatus voorop [...]. Het 

statistisch gemiddelde ligt voor de periode van 4 v.Chr. tot 73 n.Chr. in de orde van grootte van honderd per 

jaar, dus twee per week [...]’. (Flavius 1992, 13) 
22

 ‘[…] il n'y avait point d'autre manière de convertir un peuple que de l'asservir, ni d'autres missionnaires que 

les conquérants’ (Rousseau, Du contrat social 2008, 162) 
23

 (Rousseau, Du contrat social 2008, 163). 
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om in Jezus een politieke onruststoker te zien. In de vierde eeuw is de tot dan toe vervolgde, 

pacifistische en apolitieke kerk geëvolueerd tot een werelds machtsbastion dat zijn hand er 

niet voor omdraaide om zijn religieuze ‘rooftochten’ door te drijven tot politieke en militaire 

rooftochten. Het antieke tijdvak werd daarmee afgesloten en het zou nog eeuwen duren 

alvorens de Westerse wereld terug hetzelfde beschavingspeil zou bereiken. 

In de vierde eeuw werd de toon voor eeuwen gezet, waardoor twisten zijn ontstaan 

tussen (hoofdzakelijk) wereldlijke en (hoofdzakelijk) geestelijke leiders, precies omdat op de 

hoogste niveaus niemand uitsluitend wereldlijk en uitsluitend geestelijk leider was. De 

koningen waren ‘gezalfden van God’, waardoor hun gezag ook een religieus karakter kreeg. 

Pausen bezaten ook grote gebieden grond en toen keizer Alexius I van Byzantium in 1091 

paus Urbanus II om huurlingen vroeg om hem bij te staan in de strijd tegen de Seltsjoekse 

Turken (nadat Europese pelgrims ook al de toegang tot de Heilige Grafkerk in Jeruzalem was 

ontzegd), interpreteerde de paus die vraag nogal ruim, wat heeft geleid tot de Eerste 

Kruistocht. 

Nooit heeft het christelijke, middeleeuwse Europa een stabiele verhouding gekend tussen 

troon en altaar. In de islamitische wereld stelde zich dat probleem niet omdat de wereldlijke 

leiders en de geestelijke leiders dezelfde personen waren. Volgens de evangeliën hield Jezus 

zich echter uitdrukkelijk buiten de politiek, waardoor het christelijke, middeleeuwse Europa 

was beland in een situatie van vis noch vlees die zich nooit duurzaam heeft gestabiliseerd. 

De oorlogsmoeheid die volgde op de Kruistochten en de Europese godsdiensttwisten als 

gevolg van de Reformatie en de Contrareformatie heeft een culturele heropleving gebracht 

over ons continent. Niettemin heeft het nog lange tijd geduurd, alvorens de christelijke 

scheiding tussen kerk en staat op landelijk niveau en op harmonische wijze voor het eerst in 

de praktijk werd gebracht, namelijk in de Verenigde Staten van Amerika. 

Scheiding tussen kerk en staat ≈ godsdienstvrijheid24 

Qua historische beschouwingen, ging Tocqueville zelden verder terug in de tijd dan het 

Franse Ancien Régime en de vroege kolonisatie van Amerika. Dat geldt ook voor zijn 

beschouwingen over de verhoudingen tussen kerk en staat. 

Op het spreekgestoelte van de Franse nationale assemblee heeft hij in 1845 als 

parlementariër uiteengezet wat hij in essentie verstond onder ‘scheiding tussen kerk en staat’ 

en waarom hij dat principe belangrijk vond. Dat was de eerste keer dat het principe werd 

toegelicht in het Franse parlement, wat enigszins historisch is, want, zoals eerder vermeld, de 

wet van 1905 die vandaag nog steeds de verhouding tussen kerk en staat regelt in Frankrijk 

heet officieel La loi concernant la séparation des Églises et de l’État. Zijn toespraak was 

bondig, maar kan gelden als inleiding tot zijn denken over dit principe dat hem erg nauw aan 

het hart lag. 

De aanleiding van zijn parlementaire tussenkomst, was de beslissing van de toenmalige 

Franse minister van Justitie en Religieuze Aangelegenheden
25

 om artikel 291 van het 

Strafwetboek (aangaande ongeoorloofde samenscholingen) voortaan ook toe te passen op 

reguliere erediensten.
26

 Die beslissing impliceerde dat voortaan eender welke kerkdienst maar 

kon plaatsvinden mits voorafgaandelijk toestemming van de Franse overheid. 

                                                 
24

 Deze paragraaf is gebaseerd op een toespraak die Tocqueville als volksvertegenwoordiger gaf op 28 april 

1845 voor de nationale assemblee (OC9, 416-22). Daags nadien verscheen de transcriptie van deze toespraak 

in het Franse Staatsblad, le Moniteur. 
25

 Het betrof Nicolas-Ferdinand-Marie-Louis-Joseph Martin, comte Martin du Nord (1790-1847). 
26

 Dit wetsartikel stelde: ‘Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les 

jours ou certains jours marqués, pour s’occuper d’objets religieux, littéraire, politiques ou autres, ne pourra 
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Voor de erkende kerken maakte dat nauwelijks iets uit; voor hen volstond het de vaste 

uren van hun kerkdiensten eenmalig door te geven en er werd niet moeilijk gedaan over 

occasionele afwijkingen en overtredingen. Maar voor de niet-erkende denominaties, inclusief 

sommige protestantse strekkingen (die zich wilde onttrekken aan staatscontrole en daarom 

hadden bedankt voor staatssteun) was de controle doortastender, wat de vrije beleving van 

hun geloof aanzienlijk bemoeilijkte. Door die maatregel werden zij de facto nog meer lastig 

gevallen door de staat dan de erkende kerken en toch ontvingen zij geen financiering. Op die 

manier had de staat dus een achterpoortje gevonden om alle erediensten te controleren, de 

niet-erkende nog meer dan de erkende. De facto profileerde de staat zich daarmee als 

bondgenoot van de erkende kerken, maar ook als pretbederver van de niet-erkende kerken. 

Tocqueville vond het ongeoorloofd dat in het zogenaamd vrije Frankrijk God slechts 

mocht aanbeden worden na voorafgaandelijke toestemming van de politiecommissaris. Zijns 

inziens werd daardoor de godsdienstvrijheid flagrant geschonden, een vrijheid die hij daarbij 

‘la première de toutes les libertés humaines, la plus sainte, la plus sacrée’ noemde. 

In zijn toespraak legde hij uit dat het principe van scheiding tussen kerk en staat niet 

alleen een noodzakelijke voorwaarde is om het principe van godsdienstvrijheid te 

eerbiedigen, maar dat die beide principes in de praktijk grotendeels op hetzelfde neerkomen. 

De facto slaat het principe van godsdienstvrijheid immers niet op de inhoud van persoonlijke 

geloofsovertuigingen, aangezien die eenvoudigweg niet valt te verbieden: ‘Quel est le tyran 

qui a jamais eu la pensée, je ne dirai pas atroce, mais ridicule, d’empêcher un homme de 

croire dans son for intérieur ?’
27

 Hij besluit daarom dat godsdienstvrijheid de facto, en zeker 

de jure, vrijheid van de kerk impliceert, wat concreet wil zeggen dat de kerk niet lijdt onder 

de bemoeizucht van de staat. Godsdienstvrijheid komt dus grotendeels neer op scheiding 

tussen kerk en staat. 

Tocqueville stelde dat godsdienstvrijheid onverenigbaar is met een voorafgaande 

toestemming om een cultus te belijden: ‘liberté et autorisation préalable sont des mots qui se 

choquent entre eux et qui ne peuvent marcher ensemble’.
28

 Hij wees erop dat de vrijheid van 

pers er ook maar was gekomen na de afschaffing van voorafgaande toestemming voor 

publicaties. 

Hij meende te weten waarom de regering had beslist om la liberté de religion – cette 

liberté si sacrée – zo flagrant te schenden. Jaren voordien had de Julirevolutie (in 1830) de 

banden tussen kerk en staat succesvol doorgesneden, aldus Tocqueville, met als belangrijke 

gevolg dat het geloof er eindelijk terug in was geslaagd om de harten van de Fransen te 

veroveren.
29

 Toen een latere regering dat opmerkte, meende zij, aldus Tocqueville, er 

electoraal belang bij te hebben om de clerus terug aan haar kant te krijgen. Daarom zou zij 

besloten hebben om van de clerus een regeringsinstrument te maken. Vervolgens wilde de 

regering de katholieken ook vleien door zichzelf te plaatsen tussen hen en hun tegenstanders 

om zo te beletten dat sommige katholieken zouden overgaan naar andere religies. Door 

andere geloofsvormen te bemoeilijken, zou de regering immers tonen aan de katholieke kerk 

dat zij haar gunstig gezind was en zo hoopte zij de katholieke kiezers aan haar kant te krijgen. 

Volgens Tocqueville had dit idee twee zaken opgeleverd, allebei kwalijk. Ten eerste had 

dit de oude vijanden van de kerk terug wakker gemaakt, de protestanten en de ongelovigen, 

                                                                                                                                                        
se former qu’avec l’agrément du Gouvernement, et sous les conditions qu’il plaira à l’autorité publique 

d’imposer à la société’. 
27

 (OC9, 418). 
28

 (OC9, 419). 
29

 ‘Le gouvernement a vu, après la Révolution de juillet, que, par le fait même de cette révolution qui avait si 

heureusement coupé les liens qui attachaient l'Église à l'État, la religion, pour la première fois, semblait se 

relever dans le pays, que les croyances religieuses paraissaient reprendre racine dans les cœurs ; il a vu cela, 

et aussitôt il a voulu mettre à son usage cette force nouvelle qui se présentait aussitôt, par un ensemble de 

mesures […]’ (OC9, 419-20) 
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maar ook alle oprechte en vrijheidslievende mensen (van alle strekkingen) raakten daardoor 

geagiteerd. Ten tweede waren een aantal onverdraagzame en ambitieuze leden van de 

katholieke clerus daardoor hervallen in hun arrogantie van weleer. In elk corps treft men 

zulke mensen aan, aldus Tocqueville, zelfs in het meest eerbare en heilige. Gesterkt door 

deze geniepige steun van de regering waren deze figuren overgegaan tot provocaties ten 

aanzien van al wie hen niet beviel, wat dan weer tegenreacties uitlokte. Daardoor was 

Frankrijk opnieuw aanbeland in religieuze onverdraagzaamheid, inclusief het geweld dat daar 

traditioneel mee gepaard gaat. 

Tocqueville was dan ook helemaal van slag omdat de grote en trieste oorlog van weleer 

tussen de nieuwe samenleving en het oude geloof was teruggekeerd. Op het intellectuele vlak 

was er niets dat hem meer kon frustreren dan een tweespalt tussen vrijheid en religie. Hij was 

er ten diepste van overtuigd dat op die manier het geloof nooit de plaats kon vinden in de 

samenleving die haar toekomt en die de samenleving ook versterkt. Op die manier zou het 

geloof nooit de rol kunnen spelen die Tocqueville met zo veel bewondering had vastgesteld 

in Amerika. Hij benadrukte dat het aldus onmogelijk werd voor het geloof om haar morele en 

stabiliserende rol te spelen waar de samenleving zo veel baat bij heeft. Het geloof kon zo 

onmogelijk groots en vruchtbaar zijn. 

Tegen het eind van zijn toespraak sprak hij de volgende woorden: 

 

Ce n’est pas cela que je rêvais pour mon pays ; j’ai toujours pensé que, bien que cette 

alliance de l’esprit de religion et de l’esprit libéral n’existât pas en France par des 

causes à l’examen desquelles je ne veux pas revenir, j’ai toujours pensé, dis-je, que 

cette union si nécessaire de la religion et de la liberté se ferait tôt ou tard ; je l’ai crue 

faite après la Révolution de juillet, alors que j’ai vu la religion et l’État se séparer 

enfin d’une manière complète et absolue ; le prêtre renfermé dans sa sphère, loin du 

pouvoir ; quand j’ai vu, par suite de cette séparation si heureuse et si désirable, que les 

âmes les plus élevées s’élançaient comme d’elles-mêmes vers les croyances 

religieuses ; quand j’ai vu d’une part les hommes religieux tendre la main aux 

hommes de liberté, et de l’autre les hommes de liberté tendre la main aux hommes 

religieux, j’ai cru alors que cette union allait se faire, et j’ai ressenti une grande et 

patriotique joie ; et lorsque ensuite j’ai vu des impressions contraires se produire, j’ai 

éprouvé pour mon pays une profonde douleur. Qui accuser de ce grand mal? Je ne 

puis m’empêcher de le dire avant tout, le gouvernement.
30

 

 

Tocqueville meende dus dat de godsdienstvrijheid de eerste en heiligste van alle 

menselijke vrijheden is en een hoeksteen van de democratie. Godsdienstvrijheid impliceert 

dat kerk en staat gescheiden zijn. Van zodra wordt afgeweken van dat principe ontstaan 

rivaliteit en onrechtvaardigheid, arrogantie en afgunst. Wanneer het daarentegen wordt 

gerespecteerd verenigen geloof en vrijheid zich met elkaar en alleen op die manier kan het 

geloof zijn constructieve en modererende rol in de samenleving spelen. Tocqueville meende 

dat op termijn iedereen gebaat is bij een scheiding tussen kerk en staat en niemand bij een 

afwijking van dat principe. 

                                                 
30

 (OC9, 422). 
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DE FEITELIJKE TOESTAND IN FRANKRIJK EN IN AMERIKA (ZOALS GEOBSERVEERD 

DOOR TOCQUEVILLE EN BEAUMONT) 

Verhouding tussen kerk en staat in Frankrijk 

Tien jaar vóór de zonet besproken toespraak schreef Tocqueville een brief aan de Britse 

vrederechter lord Radnor,
31

 waarin hij een zakelijke historiek gaf van de evoluerende 

verhouding tussen kerk en staat in Frankrijk vanaf de napoleontische tijd tot de periode na de 

revolutie van 1830.
32

 

Toen Napoleon Bonaparte de katholieke eredienst terug officialiseerde, gaf hij de 

goederen die in 1789 waren geconfisqueerd niet terug aan de kerk, maar de priesters werden 

loontrekkenden van de staat, quasi-ambtenaren, die erediensten organiseerden in 

staatsgebouwen (d.i. de eerder al geconfisqueerde kerkelijke eigendommen die nog niet 

waren verkocht door de staat) die ook werden onderhouden door de staat.
33

 Bovendien 

probeerde de keizer in de gunst te komen van de bisschoppen, in de hoop zo de clerus te 

kunnen domineren. 

Onder de Restauratie steunden de Bourbons opnieuw troon en altaar, hoewel het 

grondwettelijk Charter van 4 juni 1814 in die zin dubbelzinnig was. Zo stelde artikel 5 

‘Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même 

protection’. Maar dat schijnbaar liberale en duidelijke standpunt werd al in het volgende 

artikel tegengesproken: ‘Cependant la religion catholique, apostolique et romaine est la 

religion de l’Etat’… De verwarring was des te groter omdat niet werd bepaald wat mocht 

verstaan worden onder ‘religion de l’État’. In het vernieuwde Charter van 1830 werd dat 

zesde artikel geschrapt
34

, maar genoot de Roomse kerk nog diverse voorkeursbehandelingen. 

Zo merkte Tocqueville op dat ‘la restauration […] ordonnait, sous peine d’amende, de 

fermer les boutiques le dimanche, et commandait à tous les fonctionnaires d’assister aux 

cérémonies de culte catholique’.
35

 Tijdens de Restauratie kregen alle aartsbisschoppen en een 

deel van de bisschoppen zitting in de Chambres des pairs en bovendien werden de pastoors 

de facto politieke actoren, gezien het grote belang dat werd gehecht aan hun aanbevelingen. 

 

Ce fut alors qu’on vit renaître ce qu’on appelle chez nous l’esprit voltairien, c’est-à-

dire l’esprit d’hostilité systématique et de moqueries non seulement contre les 

ministres de la religion, mais contre la religion elle-même et le christianisme sous 

toutes les formes.
36

 Tous les livres du XVIII
e
 siècle furent réimprimés et distribués à 

                                                 
31

 Tijdens Tocquevilles laatste Engelandreis vroeg lord Radnor hem hoe de Franse publieke opinie stond ten 

aanzien van de clerus. Aan het eind van dat gesprek vroeg Radnor om dat antwoord op papier te zetten. ‘s 

Anderendaags schreef Tocqueville de brief die hij als volgt aanvatte: ‘Mylord, pour répondre aux questions 

que vous m’avez posées, je crois utile d’établir d’abord en droit et en fait ce qu’était la position des ministres 

de la religion avant la révolution de 1830. Je parlerai ensuite de l’état actuel et de ses résultats’. (OC6, 41) 

Die beschrijving van de positie van de clerus begon vanaf de napoleontische tijd. De brief verduidelijkt nog 

meer waarom hij tien jaar later zo geïrriteerd was over de besproken ministeriële beslissing. 
32

 (OC6, 41-8). 
33

 In het eerste volume van De la démocratie weidde Tocqueville nog uit over de Franse staat die nog meer 

paternalistisch dan antiklerikaal was en die zich in alles mengt, de clerus inbegrepen: ‘Le gouvernement 

français paye le clergé ; le gouvernement américain abandonne ce soin aux fidèles’. (DA1, 170) 
34

 (Toullier et Duvergier 1833, 19). 
35

 (OC6, 48). 
36

 Net zoals dat vandaag nog steeds gebruikelijk is, overdreef Tocqueville hier het ongeloof van Voltaire die 

altijd geweigerd heeft om het atheïsme, zoals dat van een Diderot of Holbach, aan te nemen. De ene keer 

noemde hij zichzelf deïst, de andere keer theïst. 
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bon marché au peuple. […] La haine d’une partie de la population contre le clergé prit 

une violence inconcevable.
37

 

 

Karikaturen, theaterstukken en spotliederen staken de draak met het geloof, de kerk en de 

clerus. Tocqueville vertelde dat hij in die tijd als substituut-procureur merkte dat telkens 

wanneer een priester werd aangeklaagd voor een misdrijf, de jury – ‘en général si indulgent’ 

– hem bijna altijd unaniem veroordeelde. De clerus, die in het keizerrijk tot geen enkele partij 

behoorde, werd onder de Restauratie een politieke partij op zich. Het resultaat was funest 

voor de kerk. De grote meerderheid van het land was immers liberaal en voor haar werd 

ongelovig zijn gaandeweg een vorm van oppositie tegen een politieke concurrent. 

Tocqueville schreef dan: 

 

Je crois, my lord, qu’aujourd’hui il n’est personne en France, à quelque parti qu’il 

appartienne, qui ne considère les haines religieuses que la Restauration a fait naître 

comme la cause principale de la chute des Bourbons.
38

 

 

Het lot van de clerus was zo nauw verbonden met dat van de vorst dat wanneer die in 

1830 werd onttroond, het aartsbisdom van Parijs werd geplunderd en alle priesters zich, 

terecht, persoonlijk bedreigd voelden. 

Na de Revolutie werd de term religion de l’État vervangen door religion du plus grand 

nombre des Français. Alle bisschoppen die door Charles X waren opgenomen in de pairie 

verloren hun zetel, het Ministerie van kerkelijke zaken werd afgeschaft, de clerus verloor elke 

vertegenwoordiging in de Kamer van afgevaardigden en de priesters verloren elke vorm van 

directe invloed in administratieve en politieke zaken… Maar van het ogenblik dat de clerus 

haar politieke macht verloor en van zodra zij werd bedreigd met vervolging, kwam een 

tegenreactie op gang die de geesten terugbracht tot religieuze ideeën. Niemand in Frankrijk 

zou zijn voorbijgegaan aan die plotse wending. De meerderheid van liberalen wiens 

irreligieuze passies hen vroeger tot voortrekkers van de oppositie hadden gemaakt, spraken 

nu een geheel andere taal. ‘Tous reconnaissent l’utilité politique d’une religion, et déplorent 

la faiblesse de l’esprit religieux dans la population’.
39

 De grootste verandering lag zijns 

inziens bij de jeugd… 

 

Depuis que la religion est placée en dehors de la politique, un sentiment religieux, 

vague dans son objet, mais très puissant déjà dans ses effets, se découvre parmi les 

jeunes gens. Le besoin d’une religion est un texte fréquent de leurs discours. Plusieurs 

croient ; tous voudraient croire. Ce sentiment les amène dans les églises lorsqu’un 

prédicateur célèbre doit y porter la parole. Lors de mon départ de Paris, les preuves de 

la religion étaient exposées tous les dimanches dans la cathédrale par un jeune prêtre 

doué d’une rare éloquence. Près de cinq mille jeunes gens assistaient régulièrement à 

ses sermons. Au milieu d’eux siégeait, dans ses habits pontificaux, ce même 

archevêque de Paris, dont on avait pillé et détruit le palais il y a quatre ans, et qui 

pendant plus d’une année avait été obligé de se tenir caché comme un proscrit.
40, 41

 

                                                 
37

 (OC6, 43). 
38

 (OC6, 44). 
39

 (OC6, 46). 
40

 (OC6, 46-7). 
41

 Volgens Jean-Louis Benoît brengt Tocqueville hier de conferenties van Lacordaire in de Notre-Dame in 

herinnering, van 1835. (NOTES, 158) Na Tocquevilles overlijden, zou deze pater dominicaan Jean-Baptiste 

Henri Lacordaire (1802-1861) trouwens Tocqueville vervangen als lid van de Académie française (op zetel 

18). 
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Dergelijke taferelen waren ondenkbaar tijdens de Restauratie, toen de bisschoppen pairs 

du roi waren en de politieke invloed van de priesters een dagelijkse realiteit. Tocqueville gaf 

aan dat van sinds de 18
de

 eeuw en tot zijn tijd, het moreel gewicht van het Franse 

katholicisme omgekeerd evenredig was aan haar wereldse macht en politieke invloed. 

In 1835 eindigde Tocqueville zijn brief hoopvol, maar precies daarom was hij tien jaar 

later zo geëmotioneerd toen de minister van Justitie en Religieuze Aangelegenheden terug 

onrust stookte in het kerkelijke landschap door de ene cultus te benadelen, waardoor de 

andere op korte termijn werd bevoordeeld, maar op termijn nog meer werd benadeeld. In de 

publieke sfeer is het wantrouwen ten aanzien van religie altijd blijven bestaan in Frankrijk, in 

de private sfeer ligt dat vaak anders; dat heet laïcité. 

Wat heel opvallend is, is dat Tocqueville noch in zijn toespraak voor het assemblee, noch 

in zijn brief aan Radnor, noch in zijn oeuvre en noch eender waar in zijn correspondentie het 

concordaat tussen de Heilige Stoel en de Franse republiek heeft vermeld. Daarin was 

nochtans vastgelegd dat de clerici werden gepromoveerd (of gedegradeerd) tot quasi-

ambtenaren. Dát was het essentiële document waarin de verhouding tussen kerk en staat in 

Frankrijk was vastgelegd. Hij correspondeerde wel eens over het Oostenrijks Concordaat
42

 en 

over Zwitserse concordaten (zij het daar niet met de Heilige Stoel)
43

, maar nooit over de 

Franse concordaten (naast het Concordaat met de Heilige Stoel, had Napoleon er ook een 

afgesloten met de protestanten – zowel met lutheranen als met calvinisten – en een met de 

joden). 

Opvallend was ook dat hij voor het parlement verklaarde dat de Juli-revolutie ‘avait si 

heureusement coupé les liens qui attachaient l’Église à l’État’.
44

 Maar zo gelukkig was dat 

niet; de grote lijnen van het concordaat bleven van kracht en, zoals eerder al gezien, had 

Tocqueville het bestuur van Louis-Philippe hartstochtelijk misprezen… en dan roemde hij 

het. 

Maar het werd al eerder opgemerkt; Tocqueville profileerde zich steevast als idealist, 

hoewel hij ten diepste een pragmatist was. Uiteindelijk ging hij steeds voor het best haalbare. 

Het toenmalige Frankrijk was nog niet zo gediversifieerd als vandaag. De concordaten 

omvatten destijds alle gevestigde traditionele religies van Frankrijk. Daardoor kon het 

systeem van erkenning van religies toen nog een bepaalde vorm van eerlijkheid behouden 

onder de verschillende religies (in tegenstelling tot samenlevingen die meer gediversifieerd 

zijn op religieus vlak ). Tocqueville verborg zijn ongenoegen over de erkende, gecontroleerde 

en gesubsidieerde kerken niet, maar hoogstwaarschijnlijk meende hij dat een gezonde 

interpretatie en toepassing ervan het best haalbare was in het Frankrijk van zijn tijd. 

Verhouding tussen kerk en staat in Amerika 

Tocquevilles beschrijving van de verhouding tussen kerk en staat in Amerika wordt 

doorheen De la démocratie versnipperd weergegeven. Beaumont heeft dat samenvattend 

neergeschreven in een bijlage van zijn roman Marie, ou l’Esclavage aux États-Unis, waarin 

hij soms woordelijk Tocquevilles opvattingen overnam, waardoor het zakelijke overzicht van 

Beaumont kan beschouwd worden als een samenvatting van Tocquevilles ideeën met 

betrekking tot de verhouding van kerk en staat in Amerika. Hieronder zal dan ook vooral 

gebruik gemaakt worden van Beaumonts bijlage, als samenvatting van Tocquevilles kijk op 

de verhouding tussen kerk en staat in Amerika. Bovendien zal gebruik gemaakt worden van 

de oorspronkelijke grondwetten van enkele Amerikaanse deelstaten. 
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 (OC6, 351). 
43

 (OC8, 467). 
44

 (OC9, 419-20). 
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Het tweede deel van Beaumonts bijlage was genaamd Rapports des cultes avec l’État. 

Deze was helder ingedeeld en vatte aan met de algemene principes: 

 

Nulle part la séparation de l’Église et de l’État n’est mieux établie que dans 

l’Amérique du Nord. Jamais l’État n’intervient dans l’Église, ni l’Église dans l’État. 

Toutes les constitutions américaines proclament la liberté de conscience, la liberté et 

l’égalité de tous les cultes. […] 

Ainsi il n’existe aux États-Unis ni religion de l’État, ni religion déclarée celle de la 

majorité, ni prééminence d’un culte sur un autre. L’État est étranger à tous les cultes. 

Chaque congrégation religieuse se gouverne comme il lui plaît, nomme ses ministres, 

lève des taxes parmi ses membres, règle ses dépenses, sans rendre aucun compte à 

l’autorité politique, qui ne lui en demande point.
45

 

 

Zo bepaalde artikel IX, sectie 3 van de Constitution of the Commonwealth of 

Pennsylvania van 1790: 

 

That all men have a natural and indefeasible right to worship Almighty God according 

to the dictates of their own consciences; that no man can, of right, be compelled to 

attend, erect, or support any place of worship, or to maintain any ministry against his 

consent; that no human authority can, in any case whatever, control or interfere with 

the rights of conscience; and that no preference shall ever be given, by law, to any 

religious establishments or modes of worship.
46

 

 

Als volgend algemeen principe vernoemde Beaumont dat het voor de clerus 

ongeoorloofd was om enige publieke functie uit te oefenen. Ook al gold dit als een algemeen 

principe, toch werd dat niet altijd uitdrukkelijk vermeld in de grondwet van alle staten om de 

eenvoudige reden dat de consensus daarover zo breed was en niemand het anders wilde. Het 

werd in ieder geval vernoemd in de Grondwet van New York.
47

 In deze passage (waarnaar 

Tocqueville ook al had verwezen in De la démocratie)
48

 is het opmerkelijk om vast te stellen 

dat de enige reden die daarvoor werd opgegeven was dat de bedienaars van de erediensten 

niet mogen verstoord worden in de grootse plichten die gebonden zijn aan hun functie, te 

weten de dienst van God en zielenzorg: 

 

And whereas the ministers of the gospel are, by their profession, dedicated to the 

service of God and the care of souls, and ought not to be diverted from the great 

duties of their function; therefore, no minister of the gospel, or priest of any 

denomination whatsoever, shall, at any time hereafter, under any presence or 

description whatever, be eligible to, or capable of holding, any civil or military office 

or place within this State.
49

 

 

Dat verbod zou de enige verwijzing zijn naar de clerus in de toenmalige wetgeving. 

Voorts leek zij niet te bestaan in de ogen van de staat. Datzelfde gold echter niet voor de 
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 (de Beaumont, Marie, ou l'esclavage aux États-Unis 1840, 285-6). 
46

 (Reeder 1896, 746). Enige opzoeking wees uit dat deze passage enkel werd opgenomen in de grondwet van 

1790, dus niet in de oorspronkelijke grondwet van 1776. De passage werd hernomen in de versie van 1838, 

maar verdween (definitief) in 1874. 
47

 Beaumont verwees hiervoor naar artikel VII, sectie 4. In de oorspronkelijke grondwet (van 1776) blijkt dit 

echter terug te vinden te zijn in artikel XXXIX. 
48

 (DA1, 230). 
49

 (Lillian Goldman Law Library 2008). 
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diverse religieuze congregaties. Bij hun oprichting konden die immers een zogenaamde 

incorporation bekomen. Dat betrof geen wettelijke toelating, ‘car le pouvoir d’autoriser 

l’existence des associations et congrégations religieuses entraînerait le droit de les 

défendre’.
50

 Hij betrof veeleer de toekenning van een rechtspersoonlijkheid aan de 

congregatie die kon verkregen worden met een minimum aan formaliteiten en het was de 

overheid niet toegestaan deze te weigeren. Beaumont preciseerde dat die incorporation niet 

werd ingesteld in het belang van de staat, maar in dat van de congregatie zelf. Zij liet haar 

immers toe om juridisch te vervolgen, eigendomstitels te verwerven, schenkingen te doen en 

te ontvangen, enzovoort. Hoe dan ook dienden religieuze congregaties geen belastingen te 

betalen op hun inkomsten, wat tot op heden het geval is in Amerika. Scheiding tussen kerk en 

staat impliceert immers dat de kerk en de staat elkaar niet financieel steunen.
51

 

Vervolgens noemde Beaumont enkele wettelijke uitzonderingen op de 

godsdienstvrijheid. Deze kwamen er grotendeels op neer dat enkel de christelijke religies 

werden erkend. Vaak werden zelfs enkel de aanhangers van de protestantse denominaties 

uitdrukkelijk vernoemd als onderdanen die bepaalde beschermingen of garanties genoten. 

Beaumont verwees in dat verband naar de grondwetten van diverse staten, staten waar 

doorgaans überhaupt geen katholieken leefden. Er dient trouwens opgemerkt te worden dat 

meestal meteen grondwetswijzigingen werden doorgevoerd van zodra katholieken zich 

duurzaam vestigden in die staten: ‘La religion chrétienne est toujours, en Amérique, au 

service de la liberté’.
52

 

De meest opmerkelijke beperkingen waarnaar Beaumont verwees hadden betrekking op 

het openstellen van publieke functies, enkel voor ‘personen die in God geloven’, ‘christenen’ 

of zelfs ‘protestanten’. Hij stelde: 

 

Quelquefois les constitutions américaines prêtent aux cultes religieux une assistance 

indirecte : c’est ainsi que la loi du Maryland déclare que, pour être admissible aux 

fonctions publiques, il faut être chrétien. Dans le Nouveau-Jersey, il faut être 

protestant. La constitution de Pennsylvanie exige qu’on croie à l’existence de Dieu et 

à une vie future de châtiments ou de récompenses.
53

 

 

Hiervoor verwees hij naar enkele grondwetsartikelen uit de drie genoemde staten, maar 

met uitzondering van alleen de Grondwet van Maryland (volgens artikel XXXV was daar 

inderdaad a declaration of a belief in the Christian religion vereist)
54

, werd het niet zo 

categoriek geformuleerd als Beaumont het stelde. Zo begon artikel XIX van de Grondwet van 

New Jersey van 1776 (Beaumont verwees verkeerdelijk naar artikel 18, want alleen in artikel 

19 is sprake van protestantisme) met de woorden ‘That there shall be no establishment of any 

one religious sect in this Province, in preference to another’ en vervolgens werd gesteld… 

 

[…] that all persons, professing a belief in the faith of any Protestant sect. who shall 

demean themselves peaceably under the government, as hereby established, shall be 

capable of being elected into any office of profit or trust, or being a member of either 

                                                 
50

 (de Beaumont, Marie, ou l'esclavage aux États-Unis 1840, 287). 
51

 Tocqueville merkte overigens op dat, ook voor de katholieken, de giften van de gelovigen volstonden om de 

clerus en de kerken te onderhouden: ‘Les offrandes fournies par les catholiques suffissent pour l’entretien des 

ministres du culte et des églises’. (Œuvres I, 225) 
52

 (de Beaumont, Marie, ou l'esclavage aux États-Unis 1840, 289). 
53

 (de Beaumont, Marie, ou l'esclavage aux États-Unis 1840, 287). 
54

 (Lillian Goldman Law Library 2008). 
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branch of the Legislature, and shall fully and freely enjoy every privilege and 

immunity, enjoyed by others their fellow subjects.
55

 

 

Dus enkel aan protestanten werd de garantie geboden in aanmerking te komen, maar er 

werd niet gesteld dat die toelating sowieso werd ontzegd aan andersgelovigen of aan 

ongelovigen. Beaumont stelde echter: ‘Cet article porte que tous protestants, de quelque 

dénomination que ce soit, sont admissibles aux emplois et fonctions publiques. Nommer les 

uns, c’est exclure les autres’.
56

 In een hedendaagse wetgeving zou een dergelijk 

grondwetsartikel uiteraard hoe dan ook verbazen, maar het is onduidelijk wat dit impliceerde 

voor andersgelovigen en ongelovigen. Dezelfde opmerking gold overigens ook voor de 

formulering in de Constitution of the Commonwealth of Pennsylvania van 1790.
57

 De diverse 

grondwetten kenden wel meer dubbelzinnigheden met betrekking tot religie, maar doorgaans 

deden er zich geen noemenswaardige incidenten voor van mensen die daarover hun 

ongenoegen uitten. 

Wat Beaumont wilde onderstrepen is dat ‘Aux États-Unis, la loi n’est jamais athée’.
58

 

Hij stelde: 

 

Ces principes religieux, écrits en tête des constitutions américaines, se retrouvent dans 

toutes les lois ; on les rencontre dans tous les actes du gouvernement, dans les 

proclamations des fonctionnaires publics, en un mot dans tous les rapports des 

gouvernants avec les gouvernés. Il n’est pas en Amérique une solennité politique qui 

ne commence par une pieuse invocation. J’ai vu une séance du Sénat à Washington 

s’ouvrir par une prière ; et la fête anniversaire de la déclaration d’indépendance 

consiste, aux États-Unis, dans une cérémonie toute religieuse.
59

 

 

Amerikanen die zich kenbaar maakten als ongelovig, maakten zichzelf het leven 

moeilijk. Zo las Tocqueville tijdens zijn verblijf in Amerika in de New York Spectator (van 

23 augustus 1831) dat eenvoudig melding werd gemaakt – zonder commentaar – van een 

rechter die de eed had geweigerd van een getuige die verklaard had niet te geloven in God en 

de onsterfelijkheid van de ziel. De rechter had verklaard zich niet te realiseren dat er 

überhaupt iemand was op aarde die niet in God geloofde. Hij zei dat de opvatting alle 

geloofwaardigheid van zijn getuigenis ontnam. Dit is natuurlijk een frappant geval waarbij 

iemand gediscrimineerd werd op basis van zijn ongeloof, maar de uitzonderlijkheid toonde 

zich in het feit dat de rechter verklaarde dat, voor zover hem bekend, er sprake was van een 

zaak zonder enig precedent in enigerlei rechtbank in de christelijke wereld.
60

 

Zoals vernoemd, was het voor Amerikanen die zich kenbaar maakten als ongelovig ook 

moeilijker om een openbaar ambt uit te oefenen en zij stelden zichzelf bloot aan morele 

vervolging: 

 

Mais l’homme qui dirait n’avoir ni culte ni croyance religieuse serait non-seulement 

exclus en fait de tous emplois civils et de toutes fonctions électives gratuites ou 

salariées, mais encore il serait l’objet d’une persécution morale de tous les instants ; 

                                                 
55

 (Lillian Goldman Law Library 2008). 
56

 (de Beaumont, Marie, ou l'esclavage aux États-Unis 1840, 287). 
57

 Artikel IX, sectie 4 stelde: ‘No person, who acknowledges the being of a God and a future state of rewards 

and punishments, shall on account of his religious sentiments be disqualified to hold any office or place of 

trust or profit under this commonwealth’. (Reeder 1896, 747). Beaumont verwees hiervoor overigens naar 

artikel 4 van de Grondwet, terwijl het terug te vinden is in sectie 4 van artikel IX. 
58

 (de Beaumont, Marie, ou l'esclavage aux États-Unis 1840, 288). 
59

 (de Beaumont, Marie, ou l'esclavage aux États-Unis 1840, 289). 
60

 (DA1, 227-8). 
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nul ne voudrait entretenir avec lui des rapports de société, encore moins contracter des 

liens de famille ; on refuserait de lui vendre et de lui acheter : on ne croit pas, aux 

États-Unis, qu’un homme sans religion puisse être un honnête homme.
61

 

 

Op het eerste gezicht moest dat leiden tot verdeeldheid en ergernis onder bepaalde delen 

van de bevolking, maar zo was het niet. In Amerika veinsden de ongelovigen meestal dat ze 

gelovig waren, niet noodzakelijk uit angst voor die morele vervolging, maar meestal omdat 

de meeste Amerikaanse ongelovigen zelf overtuigd waren dat een christelijk geïnspireerde 

moraal heilzaam is voor de samenleving.
62

 

Die veralgemeende overtuiging betekende volgens Tocqueville de facto een enorme 

kracht voor de Amerikaanse samenleving. Nochtans was hij daarover niet naïef of al te zeer 

gedreven door wishful thinking. Dat de Amerikanen tot dan toe nog geen grote schrijvers 

hadden voortgebracht was zijns inziens immers te wijten aan de feitelijke onvrijheid van 

denken (die de Amerikanen zichzelf vrijwillig en op individuele basis oplegden; daarvoor 

waren geen wetten vereist): 

 

Si l’Amérique n’a pas encore eu de grands écrivains, nous ne devons pas en chercher 

ailleurs les raisons : il n’existe pas de génie littéraire sans liberté d’esprit, et il n’y a 

pas de liberté d’esprit en Amérique. 

L’Inquisition n’a jamais pu empêcher qu’il ne circulât en Espagne des livres con-

traires à la religion du plus grand nombre. L’empire de la majorité fait mieux aux 

États-Unis : elle a ôté jusqu’à la pensée d’en publier. On rencontre des incrédules en 

Amérique, mais l’incrédulité n’y trouve pour ainsi dire pas d’organe. 

On voit des gouvernements qui s’efforcent de protéger les mœurs en condamnant les 

auteurs de livres licencieux. Aux États-Unis, on ne condamne personne pour ces 

sortes d’ouvrages ; mais personne n’est tenté de les écrire. Ce n’est pas cependant que 

tous les citoyens aient des mœurs pures, mais la majorité est régulière dans les 

siennes. 

Ici, l’usage du pouvoir est bon sans doute : aussi ne parle-je que du pouvoir en lui-

même. Ce pouvoir irrésistible est un fait continu, et son bon emploi n’est qu’un 

accident.
63

 

                                                 
61

 (de Beaumont, Marie, ou l'esclavage aux États-Unis 1840, 291). 
62

 Zowel in 2006 als in 2016 deed een team van de University of Minnesota onderzoek naar de maatschappelijke 

positie van atheïsten in het hedendaags Amerika. In de beide gevallen werd in de onderzoeksresultaten 

uitdrukkelijk vermeld dat Tocquevilles stellingen tot op heden gelden: ‘For all these respondents, atheists 

represent a general lack of morality, but for some, this lack was associated with criminality and its dangers to 

safety and public order, while for others the absence of morality was that of people whose resources or 

positions place them above the common standards of mainstream American life. […] the problem of the 

atheist was perceived to be a problem of self-interest, an excessive individualism that undermines trust and the 

public good. In this, our respondents draw the same link between religion and the taming of self-interest that 

Tocqueville wrote about over a century ago (Tocqueville [1992] 2000, see especially volume 2, parts I and 

II)’. (Edgell, Gerteis and Hartmann, Atheists as ‘Other’: Moral Boundaries and Cultural Membership in 

American Society 2006, 228) Tien jaar later bleek er nauwelijks iets veranderd te zijn, alleen hadden de 

moslims nipt de atheïsten voorbijgestoken als minst aanvaarde religieuze groep: ‘While Muslims have 

surpassed atheists as the least-accepted group, Muslims and atheists still receive the most negative 

evaluations compared to all other groups’. Maar algemeen genomen… ‘Religious belief and commitment have 

historically been understood as proxies for the private virtues—integrity, trustworthiness, and concern for 

others—that underpin public life (Caplow et al. 1983; de Tocqueville [1835] 2003 […])’. Het team wees er 

ook op dat Amerikaanse atheïsten nog steeds moeite hebben om zich als zodanig te verenigen en een stem te 

krijgen in het publieke debat. Bovendien werd opgemerkt dat de enige manier waarop atheïsten zich 

maatschappelijk aanvaardbaar kunnen maken voor een breed publiek is door zich te outen als ‘SBNR’, d.i. 

‘spiritual but not religious’. (Edgell, Hartmann, et al. 2016) 
63

 (DA1, 200-1). 



132 

 

 

Kortom, de kracht van religie in Amerika zag hij als een gelukkig toeval en het ongeloof 

had er omzeggens geen spreekbuis. Niet-christenen waren eenvoudigweg niet geneigd om 

een forum op te zoeken om hun overtuigingen te proclameren. 

Wat betreft de aanhangers van de cultussen die geen incorporation hadden aangevraagd 

en geen politieke gezagsdragers onder hun leden hadden, merkte Beaumont op dat ook zij als 

betamelijke christenen werden gerespecteerd door de samenleving. Ook zij vertoonden veel 

interesse in de wijze waarop het politieke leven zijn neerslag vond in de samenleving waarin 

ook zij volop participeerden. Hierop zou slechts één uitzondering bestaan, een uitzondering 

die overigens nog uitvoeriger door Tocqueville werd besproken
64

, namelijk de quakers (cf. 

supra). 

Beaumont stelde dat de aanhangers van deze strekking helemaal niet vijandig stonden ten 

aanzien van de Amerikaanse instellingen of ten aanzien van de republikeinse regering… 

‘nulle secte, au contraire, n’est plus démocratique que la leur ; mais ils sont hostiles à toute 

société, parce que la première loi de tout être existant, individu ou corps social, est de se 

conserver, partant de se défendre’.
65

 Ook Tocqueville vernam dat quakers, over het 

algemeen, uitstekende burgers waren: ‘Parmi toutes les sectes religieuses, c’est la seule qui 

ait toujours pratiqué la tolérance et la charité chrétienne dans toute son étendue. […] faire le 

bien est leur seule jouissance’.
66

 De reden waarom zij als outcasts werden beschouwd, was 

omdat zij weigerden de wapens op te nemen tegen eender welke vijand; zij werden niet 

getolereerd omdat men wist dat als Amerika existentieel bedreigd werd, men niet op hun 

steun kon rekenen. Amerika had toen nauwelijks vijanden, maar in gevechten tussen 

Engelsen en Amerikanen in 1812 hadden zij geweigerd de wapens op te nemen tegen de 

Engelsen, waardoor zij in de ogen van hun Amerikaanse medeburgers geen bereidheid 

hadden getoond om hun samenleving te beschermen. 

Beaumont sloot zijn bijlage af met de vermelding dat in Amerika de (theoretische) 

wettelijke aanslagen op de godsdienstvrijheid gaandeweg verdwenen, naarmate de diversiteit 

van het religieuze landschap toenam. 

 

J’indiquais tout-à-l’heure les atteintes portées à la liberté religieuse par les lois de 

quelques États. Je dois ajouter, en finissant, que ces violations disparaissent chaque 

jour des lois et des mœurs américaines. Il ne faut pas oublier que la Nouvelle-

Angleterre, foyer du puritanisme, fut longtemps religieuse jusqu’au fanatisme, et, si 

l’on songe que la loi politique de ce pays punissait jadis de mort les mécréants, c’est-

à-dire ceux qui n’étaient pas presbytériens, on reconnaîtra quels progrès le 

Massachusetts et les autres États du Nord ont faits dans la tolérance et dans la 

liberté.
67

 

 

Hieraan kan worden toegevoegd dat dit proces tot op heden gaande is in Amerika. Naar 

Europese maatstaven zijn verwijzingen naar het godsgeloof nog steeds opvallend aanwezig in 

wetteksten, dollarbiljetten en politieke speeches, maar dat vermindert in de mate dat dit tot 

ongenoegen leidt bij belangrijke delen van de Amerikaanse samenleving, want, nogmaals: 

‘La religion chrétienne est toujours, en Amérique, au service de la liberté’. 

                                                 
64

 (OC7, 34-5). Zie ook (OC8, 284-5), (Œuvres I, 224, 1328-9), (DA1, 32, note 25)… 
65

 (de Beaumont, Marie, ou l'esclavage aux États-Unis 1840, 290-1). 
66

 (OC8, 284-5). 
67

 (de Beaumont, Marie, ou l'esclavage aux États-Unis 1840, 291). 
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RELIGIEUS GEÏNSPIREERDE MORAAL EN ‘RELIGION CIVILE’ 

 
C’est la religion qui a donné naissance aux sociétés anglo-américaines : 

il ne faut jamais l’oublier ; 

aux États-Unis, la religion se confond donc avec toutes les habitudes nationales 

et tous les sentiments que la patrie fait naître ; 

cela lui donne une force particulière. 

À cette raison puissante ajoutez cette autre, qui ne l’est pas moins : 

en Amérique, la religion s’est, pour ainsi dire, posé elle-même ses limites ; 

l’ordre religieux y est resté entièrement distinct de l’ordre politique, 

de telle sorte qu’on a pu changer facilement 

les lois anciennes sans ébranler les anciennes croyances.
68

 

 

Inleiding 

Hoe dan ook blijft het vreemd dat ofschoon in Amerika de principes van 

godsdienstvrijheid en (dus ook) van scheiding tussen kerk en staat zo strak werden 

gehanteerd, zowel in theorie als in praktijk, er bij momenten toch plots flagrante 

uitzonderingen opdoken. 

Na Beaumonts en Tocquevilles Amerikareis zijn een aantal van die uitzonderingen 

weggedeemsterd, maar er kwamen nieuwe in de plaats, tot op heden. Waarom waren de 

Amerikanen zo onverdraagzaam ten aanzien van de quakers, terwijl ze bijvoorbeeld de 

unitaristen
69

 (die enkel in naam christenen waren) wel volop tolereerden? Waarom werden 

katholieken in heel wat Amerikaanse staten eerder vijandig bejegend (een uitzondering die 

Beaumont kennelijk was vergeten)?
70

 Waarom is die Amerikaanse vijandigheid ten aanzien 

van het katholicisme in de loop der tijden grotendeels uitgedoofd? Waarom is Amerika het 

enige hoofdzakelijk christelijke land ter wereld waar joodse immigranten altijd zo warm 

werden omarmd door de meerderheid, terwijl moslims er veel killer worden onthaald? 

Zoals in het vorige hoofdstuk werd vernoemd, werd Amerika aanvankelijk grotendeels 

bevolkt door mislukkelingen. De grootsheid en voorspoed van Amerika was er maar 

gekomen, toen vrome christenen arriveerden. Daarom had het christendom in Amerika een 

aureool van voorspoed en grandeur en, zoals Tocqueville al had laten verstaan, legde ook 

Beaumont uit dat in Amerika ‘de goede christen’ en ‘de goede burger’ quasi synoniemen 

waren: 

 

C’est un principe du législateur des États-Unis que, pour être bon citoyen, il faut être 

religieux ; et c’est une règle non moins bien établie que, pour remplir ses devoirs 

envers Dieu, il faut être bon citoyen. À cet égard toutes les sectes rivalisent de zèle et 

de dévouement ; le catholicisme, comme les communions protestantes, vit en très-

bonne harmonie avec les institutions américaines ; il se développe et grandit sous ce 

régime d’égalité : il a le bonheur, dans ce pays, de n’être ni le protecteur du gouverne-

ment, ni le protégé de l’État.
71
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 (DA2, 16). 
69

 Tocqueville schreef over hen: ‘Sur les confins du protestantisme, se trouve une secte qui n’a de chrétien que 

le nom, ce sont les unitairiens. […] Ce sont de purs déistes ; ils parlent de la Bible parce qu’ils ne veulent pas 

choquer trop fortement l’opinion qui est encore toute chrétienne’. (OC5, 312) 
70

 Tocqueville noemde op dat vlak een frappant voorbeeld: ‘Dans la loi pénale du Massachusetts, le prêtre 

catholique qui met le pied dans la colonie après en avoir été chassé est puni de mort’. (DA1, 32) 
71

 (de Beaumont, Marie, ou l'esclavage aux États-Unis 1840, 289). 
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Volgens Tocqueville konden alleen patriottisme en religie burgers duurzaam doen 

marcheren naar eenzelfde doel.
72

 In die zin was de christelijk geïnspireerde moraal in 

Amerika ook een instrumenteel gegeven; het was niet alleen christendom omwille van het 

christendom, maar ook christendom ten behoeve van de grootsheid van Amerika. 

Rousseau’s religion civile en Tocquevilles observaties in Amerika 

De wijze waarop Tocqueville de christelijk geïnspireerde moraal in Amerika beschreef 

doet spontaan denken aan Rousseau’s religion civile. Agnès Antoine merkte daarbij op: 

 

Mais c’est une religion civile implicite et a posteriori, conséquence de la multiplicité 

des confessions religieuses, elle-même reflet d’une liberté primordiale en matière de 

religion, fondatrice de la démocratie américaine.
73

 

 

Ook het Frankrijk van de negentiende eeuw was nog enigszins doordrongen van enkele 

sterke punten van religie. Zij heeft een preventieve werking op het vlak van immorele 

excessen en kan burgers onderling verbinden. Aangezien gelovigen overtuigd zijn dat zij ook 

in het oog worden gehouden als geen mens hen hoort of ziet, kon religie een relatieve 

garantie bieden dat burgers zich ook dan keurig zouden gedragen. Vreemd genoeg verwees 

Tocqueville nergens naar dit toch voor de hand liggende ‘motif réprimant’, zoals 

Montesquieu het noemde. 

Zeden worden in ieder geval niet gevormd door het aantal formele wetten eindeloos op te 

stapelen, want dat kan burgers ertoe aanzetten om even eindeloos te zoeken naar uitwegen 

om hun plichten te ontlopen. Tocqueville beschouwde het als een handigheid van de 

Amerikaanse wetgever om in de strafwetgeving door te dringen tot het domein van het 

geweten.
74

 Zoiets is natuurlijk alleen maar mogelijk als er al een minimale morele consensus 

leeft onder de leden van de samenleving. 

Wat betreft het bereiken van zo’n consensus, was Tocqueville niet geneigd veel belang te 

hechten aan allerlei context-gebonden particulariteiten, waardoor dit in het ene land wel zou 

kunnen en het andere niet. Waar Rousseau, in navolging van Montesquieu, nog enig verband 

zag tussen vrijheid en het sociale klimaat van een land (de arbeid die de aarde vereist, de 

kracht van zijn burgers, het consumptiegedrag…)
75

, deed Tocqueville dit soort doctrines af 

als ‘vals en laf’, omdat zij te fatalistisch zouden zijn met betrekking tot de mate van vrijheid 

waarover ieder mens beschikt.
76

 

Over die mate van vrijheid beschikt overigens ook de wetgever. Voor Tocqueville is die 

als iemand die met een schip een welbepaalde koers aanhoudt op zee. Ook al kan hij de bouw 

van het schip niet veranderen, geen wind maken of de oceaan niet verhinderen op en neer te 

                                                 
72

 ‘On ne rencontrera jamais, quoi qu’on fasse, de véritable puissance parmi les hommes, que dans le concours 

libre de volontés. Or, il n’y a au monde que le patriotisme, ou la religion, qui puisse faire marcher pendant 

longtemps vers un même but l’universalité des citoyens’. (DA1, 77) 
73

 (Antoine, L'impensé de la démocratie : Tocqueville, la citoyenneté et la religion 2003, 200). 
74

 ‘Les législateurs, dans ce corps de lois pénales, sont surtout préoccupés du soin de maintenir l'ordre moral et 

les bonnes mœurs dans la société ; ils pénètrent ainsi sans cesse dans le domaine de la conscience […]’. 

(DA1, 32) 
75

 (Rousseau, Du contrat social 2008, 98). 
76

 ‘Ce sont là de fausses et lâches doctrines, qui ne sauraient jamais produire que des hommes faibles et des 

nations pusillanimes : la Providence ris créé le genre humain ni entièrement indépendant, ni tout à fait 

esclave’. (DA2, 281) 
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wiegen (met andere woorden ‘ook al is zijn greep op het sociale klimaat van een land 

beperkt’), toch kan hij het schip op zijn bestemming brengen.
77

 

Maar dus zowel voor Rousseau als voor Tocqueville waren de zeden belangrijk voor de 

wetgeving; een domein waarmee ‘le grand législateur s’occupe en secret’, aldus Rousseau.
78

 

Waar de zeden voor staan in de wetgeving, beschreef hij met een beeld uit de bouwkunde. Hij 

had het over ‘le cintre de la voûte’
79

, waarbij ‘le cintre’ staat voor de 

ondersteuningsconstructie bij het metselen van een boog of gewelf die ervoor zorgt dat de 

boog of het gewelf (d.i. ‘la voûte’) de gewenste vorm krijgt. 

Rousseau en Tocqueville waren het er ook over eens dat op haar beurt religie een 

constructieve rol kon vervullen voor de zeden. Zij meenden dus dat de zeden de wetgeving 

ondersteunen, terwijl religie de zeden ondersteunt. Met andere woorden, religie zou de 

wetgeving indirect ondersteunen, via de religieus geïnspireerde moraal. 

Daar waar Tocqueville enthousiast was over de intelligentie waarvan de Amerikaanse 

wetgevers blijk hadden gegeven, meende Rousseau dat een wetgever over zo veel kwaliteiten 

dient te beschikken, dat men haast een goddelijk wezen moet zijn om een goede wetgever te 

zijn: 

 

Pour découvrir les meilleures règles de société qui conviennent aux nations, il faudrait 

une intelligence supérieure qui vît toutes les passions des hommes, et qui n’en 

éprouvât aucune ; qui n’eût aucun rapport avec notre nature, et qui la connût à fond ; 

dont le bonheur fût indépendant de nous, et qui pourtant voulût bien s’occuper du 

nôtre ; enfin, qui, dans le progrès des temps se ménageant une gloire éloignée, pût 

travailler dans un siècle et jouir dans un autre. Il faudrait des dieux pour donner des 

lois aux hommes.
80

 

 

Tevens meende Rousseau dat van burgers niet kan verwacht worden dat zij het nut inzien 

van heel wat wetten die te ver verwijderd zijn van hun behoeften en abstractievermogen. De 

vraag drong zich dan ook op hoe de wetgever de burgers respect voor de wetten überhaupt 

kan bijbrengen, zonder dwang te gebruiken en zonder onredelijk veel eisen te stellen aan het 

redeneervermogen van de burgers. Rousseau meende dat daartoe een gezag vereist is van 

‘een andere orde’. Kortom, hij verwachtte dat de burgers een soort goddelijk gezag zouden 

toekennen aan de wetten waaraan zij waren onderworpen: 

 

Ainsi donc le législateur ne pouvant employer ni la force ni le raisonnement, c’est une 

nécessité qu’il recoure à une autorité d’un autre ordre, qui puisse entraîner sans 

violence et persuader sans convaincre.
81

 

 

Volgens Rousseau dienen burgers zichzelf religieuze dogma’s op te leggen en dienen de 

overtreders van die dogma’s bestraft te worden. Hij zette zich af tegen een kerkelijk gezag dat 

naast dat van de staat zou regeren en in die zin vond hij de Roomse kerk ‘bizar’
82

, aangezien 
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 ‘Le législateur ressemble à l'homme qui trace sa route au milieu des mers. Il peut aussi diriger le vaisseau qui 

le porte, mais il ne saurait en changer la structure, créer les vents, ni empêcher l'Océan de se soulever sous 
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haar aanhangers, twee vaderlanden zouden dienen en zich aan twee tegenstrijdige 

wetgevingen zouden onderwerpen; een hemelse en een aardse. 

Rousseau vertrouwde dat niet en vond het verstandiger als de religieuze gevoelens van 

de burgers zich zouden beperken tot het aardse vaderland. Patriottisme en eerbied voor de 

wet zouden dus verheven worden tot een cultus, tot une religion civile. Deze ‘godsdienst’ zou 

voor burgers ook de drempel verhogen om eenzijdig het maatschappelijk verdrag te 

verbreken. Het spreekt voor zich dat noch Tocquevilles liberale ingesteldheid, noch zijn 

pleidooi voor een scheiding tussen kerk en staat te rijmen viel met deze uniforme 

staatsgodsdienst.
83

 Overigens, wat Rousseau betrof dienden burgers verbannen te worden 

indien zij zich er niet zouden aan conformeren. In Amerika had Tocqueville echter met eigen 

ogen vastgesteld dat een democratisch politiek bestuur wel degelijk kon samengaan met een 

pluraliteit aan (christelijke) geloofsopvattingen. 

Daar waar Rousseau de positieve, geopenbaarde religie beschouwde als een bron van 

onverdraagzaamheid en onderdrukking, meende Tocqueville dus dat de modale burger 

daarmee nog wel gediend zou zijn ten einde de zeden te modereren. Nochtans is het niet 

denkbeeldig dat Tocqueville voor een bepaalde klasse van mensen toch had kunnen 

instemmen met een intellectueel, een tot de essentie afgeslankt filosofisch geloof, une 

religion naturelle desnoods une religion civile, gespeend van complexe ritus en dogmatiek. 

Wanneer Kergorlay en Tocqueville in correspondentie raakten over het onderwerp van 

de seksuele moraal van de vrouw in diverse landen
84

, trok Tocqueville een parallel tussen de 

eventuele noodzaak aan complexe codes van preutsheid en fatsoen voor meisjes en vrouwen 

en de eventuele noodzaak aan complexe codes van ritus en dogmatiek voor burgers.
85

 

Vrouwen, en respectievelijk burgers, die echt zelfstandig en deugdzaam zijn, hebben al dat 

uiterlijk vertoon niet nodig, maar de meeste vrouwen, en respectievelijk burgers, zijn zo niet 

en voor hen kunnen die codes of conventies wel van nut zijn. Zo beschouwd leek Tocqueville 

dus te menen dat voor burgers die integer zijn en onafhankelijk kunnen denken geen 

modererende openbaringsreligie vereist is. Dit is ook niet verwonderlijk, aangezien het 

gedrag van een ‘deugdzaam’ burger per definitie niet hoeft gemodereerd te worden. Voor hen 

volstaat een instantie die enkel aanzet tot samenhorigheid. 

Rousseau, Tocqueville en Bellah 

Het blijft vreemd dat Tocqueville regelmatig naar Rousseau verwees, maar nooit naar 

zijn ideeën aangaande religie. Daarbij mag niet vergeten worden dat Tocqueville Du contrat 

social meer dan waarschijnlijk had gelezen in de periode dat de existentiële twijfel bij hem 

was binnengeslopen. Het moest voor hem dan ook een schok zijn geweest om in Amerika 

vast te stellen dat de kracht van religie waarop Rousseau had gewezen, nergens zo sterk tot 

uiting kwam als in dat land, terwijl er oplossingen bleken te bestaan voor de gevaren van 

religie, waarop Rousseau had gewezen. 

Zoals reeds werd opgemerkt, had Tocqueville vastgesteld dat de meeste Engelsen die het 

land bevolkten, zich eerst hadden onttrokken aan het gezag van de paus en vervolgens 

zichzelf aan geen enkel ander religieus gezag hadden onderworpen. In de Nieuwe Wereld 
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 Zie hierover Jean Marc Piret in (Ankersmit, Kinneging, et al. 2013, 349-50). 
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 Kergorlay was geschokt door de vrijpostigheid van de Duitse vrouwen, erger nog dan in Frankrijk en 
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vertu des femmes, ce que le culte est à la religion’. (OC XIII-1, 446) 
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hadden zij een christendom ingevoerd dat in essentie democratisch en republikeins is, 

waardoor er van meet af aan een overeenstemming was tussen politiek en religie.
86

 

Meer dan waarschijnlijk was Rousseau één van die achttiende-eeuwse filosofen 

waardoor Tocqueville zich bedrogen voelde omdat zij het als een evidentie beschouwden dat 

een traditionele openbaringsreligie een bedreiging zou zijn voor de democratie. Vermoedelijk 

was het vooral aan hem (en aan Voltaire) dat Tocqueville dacht als hij sakkerde over de 

Franse achttiende-eeuwse filosofen. 

Niettemin deelde Tocqueville de mening van Rousseau aangaande religie als basis voor 

het nationalisme van de moderne staat.
87

 Dat blijkt onder meer uit zijn stelling dat het 

belangrijkste doel van een religie erin bestaat de algemene verhoudingen tussen mens en God 

te regelen, evenals de algemene rechten en plichten tussen mensen onderling.
88

 Noch voor 

Rousseau en noch voor Tocqueville speelden de details van een religie een rol, veeleer een 

cognitieve religie waarin bepaalde ideeën belangrijker zijn dan de symbolische vormen (ook 

al speelt symboliek wel enige rol). Daar waar Tocqueville dus had gesteld (cf. supra): 

 

S’il sert beaucoup à l’homme comme individu que sa religion soit vraie, il n’en est 

point ainsi pour la société. La société n’a rien à craindre ni à espérer de l’autre vie ; et 

ce qui lui importe le plus, ce n’est pas tant que tous les citoyens professent la vraie 

religion, mais qu’ils professent une religion. D’ailleurs toutes les sectes aux États-

Unis se retrouvent dans la grande unité chrétienne, et la morale du christianisme est 

partout la même.
89

 

 

… had Rousseau eerder al gesteld: 

 

Or il importe bien à l’État que chaque citoyen ait une religion qui lui fasse aimer ses 

devoirs ; mais les dogmes de cette religion n’intéressent ni l’État ni ses membres 

qu’autant que ces dogmes se rapportent à la morale et aux devoirs que celui qui la 

professe est tenu de remplir envers autrui. Chacun peut avoir, au surplus, telles 

opinions qu’il lui plait, sans qu’il appartienne au souverain d’en connaître : car, 

comme il n’a point de compétence dans l’autre monde, quel que soit le sort des sujets 

dans la vie à venir, ce n’est pas son affaire, pourvu qu’ils soient bons citoyens dans 

celle-ci.
90

 

 

De Amerikanen waren niet geneigd tot het hanteren van een complexe ritus, waardoor zij 

zich eens te meer (onbewust) in lijn hadden geplaatst met Rousseau’s religion civile en de 
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 ‘La plus grande partie de l’Amérique anglaise a été peuplée par des hommes qui, après s’être soustraits à 

l’autorité du pape, ne s’étaient soumis à aucune suprématie religieuse ; ils apportaient donc dans le Nouveau 
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gouvernement’. (DA1, 303) 
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wijze waarop de traditionele openbaringsreligies werden gepraktiseerd in Amerika waren 

nauwer verwant met Rousseau’s theorieën dan hij waarschijnlijk zelf voor mogelijk had 

geacht. 

Het meest invloedrijke artikel dat ooit werd geschreven over de religion civile in 

Amerika, was van de hand van Robert Bellah en dateert reeds van 1967
91

 en heruitgegeven in 

zijn boek Beyond Belief.
92

 In deze tekst, Civil Religion in America, wees de auteur op 

gelijklopende kenmerken van de Amerikaanse moraal en die van Rousseau’s religion civile. 

 

The phrase “civil religion” is, of course, Rousseau’s. In chapter 8, book 4 of The 

Social Contract, he outlines the simple dogmas of the civil religion: the existence of 

God, the life to come, the reward of virtue and the punishment of vice, and the 

exclusion of religious intolerance. All other religious opinions are outside the 

cognizance of the state and may be freely held by citizens.
93

 

 

De term ‘civil religion’ werd niet gehanteerd door the Founding Fathers en Bellah 

benadrukte dat hij niet wilde beweren dat zij (rechtstreeks) beïnvloed zouden zijn geweest 

door Rousseau. Hij wilde dus enkel wijzen op de genoemde overeenkomsten die 

waarschijnlijk te verklaren zijn door de culturele tijdsgeest die heerste, eind achttiende eeuw. 

Zo citeerde Bellah uit de autobiografie van president Benjamin Franklin: 

 

I never was without some religious principles. I never doubted, for instance, the 

existence of the Deity; that he made the world and govern’d it by his Providence; that 

the most acceptable service of God was the doing of good to men; that our souls are 

immortal; and that all crime will be punished, and virtue rewarded either here or 

hereafter. These I esteemed the essentials of every religion; and, being to be found in 

all the religions we had in our country, I respected them all, tho’ with different 

degrees of respect, as I found them more or less mix’d with other articles, which, 

without any tendency to inspire, promote or confirm morality, serv’d principally do 

divide us, and make us unfriendly to one another.
94

 

 

Aansluitend wees Bellah op de afscheidsspeech van president George Washington, 

waarin het utilitaire aspect van de Amerikaanse religie eveneens aan bod kwam: 

 

Of all the dispositions and habits which lead to political prosperity, Religion and 

Morality are indispensable supports. In vain would that man claim the tribute of 

Patriotism, who should labour to subvert these great Pillars of human happiness, these 

firmest props of the duties of men and citizens. The mere politician, equally with the 

pious man ought to cherish and respect them. A volume could not trace all their 

connections with private and public felicity. Let it simply be asked where is the 

security for property, for reputation, for life, if the sense of religious obligation desert 

the oaths, which are the instruments of investigation in Courts of Justice? And let us 

with caution indulge the supposition, that morality can be maintained without 

religion. Whatever may be conceded to the influence of refined education on minds of 

peculiar structure, reason and experience both forbid us to expect that National 

morality can prevail in exclusion of religious principle.
95
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Uiteraard was er een belangrijk verschil qua religieuze voorgeschiedenis tussen het jonge 

Amerika en het revolutionaire Frankrijk. Dat had Tocqueville sterk benadrukt en daar 

verwees Bellah ook uitvoerig naar in zijn artikel. Hij verklaarde waarom de Fransen an anti-

Christian civil religion nodig hadden om hetzelfde te bekomen wat de Amerikanen hadden 

ontleend aan hun christelijke religious tradition: 

 

The American civil religion was never anticlerical or militantly secular. On the 

contrary, it borrowed selectively from the religious tradition in such a way that the 

average American saw no conflict between the two. In this way, the civil religion was 

able to build up without any bitter struggle with the church powerful symbols of 

national solidarity and to mobilize deep levels of personal motivation for the 

attainment of national goals. 

Such an achievement is by no means to be taken for granted. It would seem that the 

problem of a civil religion is quite general in modern societies and that the way it is 

solved or not solved will have repercussions in many spheres. One need only to think 

of France to see how differently things can go. The French Revolution was 

anticlerical to the core and attempted to set up an anti-Christian civil religion. 

Throughout modern French history, the chasm between traditional Catholic symbols 

and the symbolism of 1789 has been immense.
96

 

 

Een belangrijke opmerking die Bellah nog maakte was hoe creatief the Pilgrim Fathers 

waren om de ontstaansgeschiedenis in Bijbelse archetypes op te vatten. 

 

Behind the civil religion at every point lie biblical archetypes: Exodus, Chosen 

People, Promised Land, New Jerusalem, and Sacrificial Death and Rebirth. But it is 

also genuinely American and genuinely new.
97

 

 

Zoals het Nieuwe Testament heel wat oudtestamentische denkbeelden overnam, namen 

de Pilgrim Fathers zowel oud- als nieuwtestamentische denkbeelden over om hun eigen 

geschiedenis te vertellen. Een grotere verweving van patriottisme en religie is nauwelijks 

denkbaar. Zoals gezegd, meenden zowel Rousseau als Tocqueville dat die twee elementen 

een buitengewoon krachtig middel zijn om burgers samen te brengen. 

Hoe relatief is Amerika’s “Christian civil religion” en godsdiensttolerantie? 

Tot op heden ligt het in Frankrijk bijzonder moeilijk om te begrijpen, laat staan te 

aanvaarden dat voor de Amerikanen religie de eerste van hun politieke instellingen was en 

deels nog steeds is. In ieder geval lag in Amerika het criterium om nieuwkomers al of niet te 

tolereren niet in hun loyaliteit ten aanzien van het protestantisme of het christendom, maar 

wel in de bijdragen die zij konden bieden aan de grootsheid en voorspoed van Amerika. 

Toen de eerste belangrijke golf van joodse immigranten aankwam in Amerika (na de 

Amerikareis van Tocqueville en Beaumont), bleek al snel dat deze populatie veel te bieden 

had aan het land op intellectueel, economisch en cultureel vlak. In Amerika heeft zoiets altijd 

zwaarder doorgewogen dan in Europa; het is misschien paradoxaal, maar in Europa woog 

religie bijvoorbeeld al zwaarder door dan in Amerika. Daar waar Europeanen immigratie 

bijna altijd reflexmatig als een problematisch gegeven hebben beschouwd, zijn Noord-

Amerikanen, historisch gezien, altijd meer geneigd geweest om zich de vraag te stellen: wat 
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hebben die immigranten ons te bieden? Men wordt maar verwelkomd in functie van wat men 

bijbrengt aan de samenleving.
98

 Daarvoor bestaan diverse verklaringen, maar de komst van 

joden in Amerika heeft hoe dan ook een beduidende invloed gehad op de Amerikaanse 

wetgeving in die zin dat die voortaan eerder ‘religieus’ dan specifiek ‘christelijk’ werd. Eerst 

verdween het protestantisme uit de wetgeving, vervolgens ‘Jezus’ en het christendom, maar 

God blijft er nog steeds overeind. 

Daar waar moslims tot op heden minder dan één procent van de Amerikaanse bevolking 

uitmaken, is het duidelijk dat vooral sinds 9/11 en, daarmee gepaard, Bush’ war on terror het 

wantrouwen ten aanzien van de islam grote proporties heeft aangenomen. Europa was 

verbaasd over Donald Trumps welbekende uitspraken over moslims. Dat een 

presidentskandidaat van een land dat groot geworden is door onder meer religieuze tolerantie 

zich zulke uitspraken kan veroorloven, is maar omdat godsdiensttolerantie altijd functie is 

geweest van de grootsheid van Amerika en omdat zij begrensd wordt wanneer zij het 

patriottisme in het gedrang kan brengen. Dus wanneer de perceptie ontstaat dat een religieuze 

groep niet bijdraagt tot de grootsheid van Amerika en er twijfels zijn over de loyaliteit van 

die groep ten aanzien van de staat, kan de Amerikaanse religieuze tolerantie smelten als 

sneeuw voor de zon. 

Niet alle Amerikanen hebben noodzakelijk voldoende historisch bewustzijn om de 

dingen zo klaar te zien, maar zij zijn wel historisch geconditioneerd om het christendom te 

vertrouwen en om spontaan ook tolerant te zijn ten aanzien van alle andere religieuze 

gemeenschappen die kunnen bijdragen tot de grootsheid van hun land. Dat relativeert eens te 

meer de rol van religie als zodanig in Amerika. 

De katholieken in het jonge Amerika werden vaak gewantrouwd omwille van twee 

redenen. Ten eerste waren heel wat Amerikaanse immigranten voorheen de religieuze 

vervolging van de katholieke kerk ontvlucht. Zij hadden hun vrijheid dus maar verworven 

nadat ze de drastische beslissing hadden genomen om te emigreren naar een ander continent 

ten einde zich te onttrekken aan Rome.
99

 Maar de tweede verklaring mag evenmin onderschat 

worden en deze werd indirect al neergeschreven in Jean-Jacques Rousseau’s fameuze Du 

contrat social: 

 

Il y a une troisième sorte de religion plus bizarre, qui, donnant aux hommes deux 

législations, deux chefs, deux patries, les soumet à des devoirs contradictoires, et les 

empêche de pouvoir être à la fois dévots et citoyens. Telle est la religion des Lamas, 

telle est celle des Japonais, tel est le christianisme romain. On peut appeler celui-là 

religion du prêtre. Il en résulte une sorte de droit mixte et insociable qui n’a point de 

nom. À considérer politiquement ces trois sortes de religions, elles ont toutes leurs 

défauts. La troisième est si évidemment mauvaise, que c’est perdre le temps de 

s’amuser à le démontrer. Tout ce qui rompt l’unité sociale ne vaut rien ; toutes les 

institutions qui mettent l’homme en contradiction avec lui-même ne valent rien.
100

 

 

In een land waar de Roomse kerk geen staatskerk is, stelden de Amerikanen zich vragen 

bij de loyaliteit van de katholieken ten aanzien van de Amerikaanse Unie. Er werd gevreesd 

dat de katholieken hun loyaliteit ten aanzien van hun aardse vaderland ondergeschikt zouden 
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stellen aan hun loyaliteit ten aanzien van hun geestelijke vaderland, wat een bedreiging kon 

vormen voor de maatschappelijke eenheid van Amerika. 

Ook de puriteinse filosoof en inspirator van de Amerikaanse Grondwet John Locke leek 

dit vanzelfsprekend te vinden. Zo ontvouwde hij in zijn vermaarde Epistola de tolerantia 

liberale argumenten die bijzonder hedendaags klinken… alleen naar het einde toe, heel 

onverwacht, sloot hij plots de katholieken alsnog uit van de tolerantie (net zoals de atheïsten 

trouwens): 

 

Ten derde mag een kerk waarin ieder lid als vanzelfsprekend in dienst staat van een 

andere heerser [lees: de paus] en aan deze gehoorzaamheid verplicht is, niet het recht 

hebben om door het staatsgezag getolereerd te worden. Dit zou immers betekenen dat 

het staatsgezag binnen zijn eigen grenzen en steden een vreemde jurisdictie zou 

toelaten en zou moeten meemaken dat er onder zijn eigen burgers soldaten geworven 

worden om te vechten tegen de staat.
101

 

 

Pas wanneer de Amerikaanse katholieken daadwerkelijk hadden bewezen dat deze vrees 

ongegrond was, werden ook zij omarmd. Tocqueville benadrukte dat de Amerikanen sterk 

geneigd zijn om zich spontaan neer te leggen bij de opinie van de meerderheid en wanneer 

die meerderheid alsnog de katholieken haar vertrouwen schonk, mocht voor hen een rooms-

katholiek het zelfs tot staatshoofd schoppen, wat voor het eerst het geval was in 1961. John F. 

Kennedy stond dan wel niet bekend om zijn christelijke levenswandel, maar niettemin waren 

zijn speeches ten aanzien van de Amerikaanse bevolking vaak opvallend religieus gekleurd, 

precies om te benadrukken dat er ook voor hem, als rooms-katholiek, geen enkele tweespalt 

was tussen zijn geloof en de grootsheid van zijn land.
102

 

Het blijft niettemin vreemd klinken om de christelijk geïnspireerde moraal van Amerika 

af te doen als een burgerlijke religie en Agnès Antoine wierp in dat verband dan ook de 

bedenking op dat het misschien beter is om voor de Amerikaanse casus te spreken over ‘une 

religion civique’ eerder dan van ‘une religion civile’.
103

 Het woord ‘burgerlijk’ (‘civile’) kent 

vaak een negatieve omschrijving (niet-militair, niet-adellijk, niet-kerkelijk…)
104

 en kan hier 

begrepen worden als ‘niet-kerkelijk’ (naar analogie met een ‘burgerlijk’ huwelijk), terwijl in 

Amerika de traditionele kerkelijke religies vaak bijdragen tot het samenbinden burgers en hen 
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merely because his religion differs from the President who might appoint him or the people who might elect 

him. I believe in an America that is officially neither Catholic, Protestant nor Jewish – where no public 

official either requests or accepts instructions on public policy from the Pope, the National Council of 

Churches or any other ecclesiastical source – where no religious body seeks to impose its will directly or 

indirectly upon the general populace or the public acts of its officials – and where religious liberty is so 

indivisible that an act against one church is treated as an act against all. For while this year it may be a 

Catholic against whom the finger of suspicion is pointed, in other years it has been, and may someday be 

again, a Jew or a Quaker or a Unitarian or a Baptist’. (Massa and Osborne 2008, 161)  
103

 (Antoine, L'impensé de la démocratie : Tocqueville, la citoyenneté et la religion 2003, 203-8). 
104

 Cf. (Sanders, De burger is niets... maar hopelijk ook alles 2003, 9-10). Zie ook (Boucheron 2013). 
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aanzetten tot patriottisme. In die zin kan gesproken worden van ‘civieke’ religies, eerder dan 

van burgerlijke religies.
105 

SCHEIDING TUSSEN KERK EN STAAT TOT HEIL VAN VRIJHEID EN GELOOF 

Welke vrijheid? 

Een sleutelelement in Tocquevilles betrachtingen om de sereniteit in en de grootsheid 

van Frankrijk te bewerkstelligen was de verzoening tussen geloof en vrijheid.
106

 Over 

‘vrijheid’ heeft hij ongeveer evenveel geschreven als over geloof, maar nooit heeft hij 

beknopt gesteld wat hij onder ‘vrijheid’ verstond. Voor heel wat grote thema’s die 

Tocqueville heeft besproken, lukt het niet om hem in een ideologisch keurslijf te plaatsen en 

dat geldt niet in het minst voor ‘vrijheid’. Zo oversteeg hij de klassieke tegenstellingen van 

Berlins positieve versus negatieve vrijheid
107

 en van de republikeinse versus de liberale 

opvatting van vrijheid.
108

 Ook in Benjamin Constants tegenstelling van la liberté des anciens 

versus celle des modernes past hij in geen van beide.
109

 In eigen land werd en wordt 

Tocqueville wel doorgaans gezien als (een soort) liberaal, terwijl hij in Noord-Amerika een 

tijdlang werd beschouwd als een opponent van het liberalisme.
110

 Roger Boesche stelde: 

 

[…] we can feel free in calling Tocqueville a liberal only if we see in his thought a 

strange mixture of the “liberalism” of Constant and Mill, the “conservatism” of 

Chateaubriand and Burke, and the “radical republican” ideas of Michelet and 

Lamartine.
111

 

 

Naar zijn eigen zeggen was Tocqueville liberaler dan zijn tijdgenoten in Frankrijk. Aan 

Alexis Stöffels (zijn petekind en zoon van de toen reeds overleden Eugène) schreef hij dat hij 

om die reden betwijfelde of het wel een goed idee was om L’Ancien Régime et la Révolution 

te publiceren.
112

 In een brief aan vader Eugène had hij eerder al geschreven om diverse 

                                                 
105

 Anderzijds moet erkend worden dat de Nederlandse taal de merkwaardigheid heeft dat het woord ‘inciviek’ 

wel bestaat, maar niet het woord ‘civiek’. 
106

 Op 13 november 1843 schreef hij aan Corcelle dat de verzoening van vrijheid en religie zijn belangrijkste 

droom was toen hij in de politiek ging: ‘L'un de mes rêves, le principal en entrant dans la vie politique, était 

de travailler à concilier l'esprit libéral et l'esprit de religion, la société nouvelle et l'Église’. (OC6, 119). 

Enkele weken later schreef hij aan zijn broer Édouard op 6 december dat het zijn mooiste droom was: ‘Mon 

plus beau rêve en entrant dans la vie politique, était de contribuer à la réconciliation de l’esprit de liberté et 

de l’esprit de religion, de la société nouvelle et du clergé !’ (OC XIV, 237). (Mendras et Étienne 1996, 212) 
107

 Zie o.m. (Boesche, The Strange Liberalism of Alexis de Tocqueville 2006), (Marczewski 2010) en (Berlin 

2002). 
108

 Zie o.m. (Van de Putte 2003) en (Marczewski 2010). 
109

 Zie (Constant 1874) en (Marczewski 2010, 449-59). 
110

 De verklaring van deze schijnbare tegenstelling is eenvoudig. Ten tijde van de Koude Oorlog 

sympathiseerden behoorlijk wat Franse intellectuelen met het communisme. Hun ideologische opponenten 

zwaaiden dan vaak met Tocqueville als democratisch denker en dus als opponent van elke vorm van totalitair 

(en dus antiliberaal) denken. Onder de Noord-Amerikaanse intelligentsia leefde niet zozeer sympathie ten 

aanzien van het communisme, maar daar brak rond 1980 een belangrijke ideologische tweespalt los tussen 

communitaristen en liberalen. Communitaristische prominenten als Etzioni, MacIntyre, Walzer, Barber, 

Taylor en Sandel bedienden zich daarbij van het oeuvre van Tocqueville om te fulmineren tegen hun 

ideologische opponenten, namelijk de ‘liberals’. Robert Putnam omschreef Tocqueville als de patron saint of 

American communitarians. (Putnam 2000, 24). 
111

 (Boesche, The Strange Liberalism of Alexis de Tocqueville 2006, 50). 
112

 ‘Le livre respire un esprit qui est devenu presque étranger à mes contemporains. Je suis resté un vieil amant 

suranné de la liberté dans un temps où presque tout le monde aime à avoir un maître. Ce défaut de sympathie 
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redenen te menen dat hij algemeen beschouwd werd als ‘un libéral d’une espèce nouvelle’ 

die vaak verward werd met de meeste democraten van zijn tijd.
113

 

Het feit dat de bloedernstige Tocqueville zo hoog opliep met de vrijheid doet terecht 

vermoeden dat dit weinig van doen had met losbandige, libertaire of anarchistische 

opvattingen van het begrip. Dat was het soort vrijheid dat hij de revolutionairen verweet.
114

  

De literatuur over Tocquevilles vrijheidsconcept is omvangrijk en de daarin verdedigde 

stellingen gaan diverse richtingen uit, al heeft elke auteur de neiging zichzelf ook te 

nuanceren. Hij was in ieder geval liberaal in die zin dat hij een consequent verdediger was 

van een aantal liberale principes als representatief bestuur, vrijheid van pers, meningsuiting 

en vergadering, het recht op privaat bezit, gelijkheid voor de wet, gelijkheid van kansen 

enzovoort.
115

 

Jack Lively zag Tocqueville dan ook als een vertegenwoordiger van de negatieve 

opvatting van vrijheid: ‘[Tocqueville] saw it primaly as freedom from constraint by other 

men’.
116

 Meteen wees hij er echter op dat die ‘freedom from constraint’ in Tocquevilles 

politieke denken dient als een bestaansvoorwaarde voor ongehinderde ethische keuzes, niet 

als garant van privaat genot.
117

 Maar ook al gaf Lively zelf al enige nuancering en/of duiding 

bij het feit dat hij Tocqueville eenzijdig als adept van de negatieve vrijheidsopvatting 

beschouwde, toch liggen de zaken complexer dan Lively deed uitschijnen. 

Hoewel Tocqueville nooit zelf een beknopte en eenduidige definitie van de vrijheid heeft 

geformuleerd, beschikken we wel over een definitie van de gezaghebbende Amerikaanse 

puritein John Winthrop
118

 (uit de befaamde Magnalia Christi Americana)
119

 die hij 

omstandig citeerde in De la démocratie, zonder bijsturing of alternatief.
120

 Hij omschreef 

haar bovendien als [une] belle définition de la liberté’
121

: 

 

Ne nous trompons pas sur ce que nous devons entendre par notre indépendance. Il y a, 

en elle, une sorte de liberté corrompue, dont l’usage est commun aux animaux comme 

                                                                                                                                                        
entre le public et moi m’effraye ; car l’expérience des temps passés m’a appris que les seuls livres qui 

produisent une sensation vive, quand ils paraissent, sont ceux où l’auteur suit le courant du temps et non ceux 

où il prend celui-ci à rebours’. (OC5, 470). 
113

 (OC5, 431). 
114

 ‘Quand on vit la Révolution renverser à la fois toutes les institutions et tous les usages qui avaient jusque-là 

maintenu une hiérarchie dans la société et retenu les hommes dans la règle, on put croire que son résultat 

serait de détruire non pas seulement un ordre particulier de société, mais tout ordre ; non tel gouvernement, 

mais la puissance sociale elle-même ; et l'on dut juger que son naturel était essentiellement anarchique. Et 

pourtant, j'ose dire que ce n'était encore là qu'une apparence’. (ARR, 58-9) 
115

 (Boesche, The Strange Liberalism of Alexis de Tocqueville 2006, 27). 
116

 (Lively 1962, 10). 
117

 (Lively 1962, 13-4). 
118

 De puriteinse advocaat John Winthrop was de meest leidinggevende figuur tijdens de eerste grote golf van 

Engelse immigranten in Amerika, in de zeventiende eeuw. Legendarisch was de toespraak die hij hield op de 

Atlantische oceaan, op het schip L’Arabella, onderweg naar Amerika. Daarin had hij het over ‘a city upon a 

hill’ die ze zouden oprichten in de Nieuwe Wereld. Met die uitdrukking werd allusie gemaakt op Jeruzalem 

dat op de berg Sion werd gebouwd. Zowel op politiek als op religieus vlak heeft hij zijn stempel gedrukt op de 

geest van New England. (Bremer 2003) 
119

 De Magnalia Christi Americana (letterlijk: ‘de glorieuze werken van Christus in Amerika’) was een werk dat 

in 1702 in zeven boekdelen (verzameld in twee volumes) verscheen en geschreven werd door Cotton Mather. 

Het behandelde daarin de religieuze geschiedenis van de staat Massachusetts. 
120

 In L’Ancien Régime weidde Tocqueville wel uit over de politieke vrijheid. Daarin schreef hij onder meer: ‘Ce 

qui, dans tous les temps, lui a attaché si fortement le cœur de certains hommes, ce sont ses attraits mêmes, son 

charme propre, indépendant de ses bienfaits ; c'est le plaisir de pouvoir parler, agir, respirer sans contrainte, 

sous le seul gouvernement de Dieu et des lois. Qui cherche dans la liberté autre chose qu'elle-même est fait 

pour servir’. (ARR, 195) De algemene uitweiding lijkt geïnspireerd te zijn op een passage van Rousseau. 

(Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité 1964, 181-2) 
121

 (DA1, 35). 
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à l’homme, et qui consiste à faire tout ce qui plaît. Cette liberté est l’ennemie de toute 

autorité ; elle souffre impatiemment toutes règles ; avec elle, nous devenons inférieurs 

à nous-mêmes ; elle est l’ennemie de la vérité et de la paix ; et Dieu a cru devoir 

s’élever contre elle ! Mais il est une liberté civile et morale qui trouve sa force dans 

l’union, et que la mission du pouvoir lui-même est de protéger : c’est la liberté de 

faire sans crainte tout ce qui est juste et bon. Cette sainte liberté, nous devons la 

défendre dans tous les hasards, et exposer, s’il le faut, pour elle notre vie.
122 

 

Het ging dus inderdaad niet over een ‘dierlijke’, ‘gecorrumpeerde’ vrijheid, daar zou 

God zich immers zelf tegen verzetten, maar over een ‘burgerlijke en morele’ vrijheid die erin 

bestaat dat men onbevreesd het rechtvaardige en goede mag doen.
123

 In het artikel, genaamd 

Ancient Threats to Modern Liberties. Tocqueville and the Contemporary Debate between 

Republicans and Liberals, greep Paweł Marczewski deze definitie aan om af te rekenen met 

zowel de stelling dat Tocqueville een negatieve vrijheidsopvatting zou hanteren, als met de 

stelling dat zijn vrijheidsopvatting zou ressorteren onder wat vandaag wordt verstaan onder 

de republikeinse opvatting van vrijheid
124

: 

 

Tocqueville’s understanding of liberty is thus very different from the negative notion 

of freedom that tries to protect it from as many intrusions from government as 

possible. In Winthrop’s words, it is “the mission of power itself” to protect “civil and 

moral liberty”. Moreover, “civil liberty” is substantially different from the 

contemporary, republican vision of freedom as non-domination. Tocqueville is very 

reluctant to present liberty as action based on the free, undominated will of self-

governing individuals. He prefers to stress its communal aspect and grant it a moral 

sanction in order to preserve it from turning into anarchy.
125

 

 

Daar waar Quentin Skinner verkoos om het hedendaags republikanisme the neo-Roman 

theory (of free states) te noemen
126

, meende Marczewski dat Tocquevilles opvatting van 

politieke vrijheid nauwer verwant is met het klassieke Romeins republikanisme: 

 

[Tocqueville] treats [political liberty] in equal measure as a source of rights and 

obligations. It cannot be exercised individually, even if political community 

guarantees its members the liberty to act individually.
127

 

 

Tocquevilles vrijheidsopvatting kende inderdaad naast een individuele ook een 

belangrijke collectieve en een participatieve component.
128

 Zo is voor de verdedigers van de 

negatieve vrijheidsopvatting de hobbessiaanse oorlog van allen tegen allen het resultaat van 

                                                 
122

 (DA1, 35). 
123

 Ook met betrekking tot de burgerlijke en morele vrijheid stond Tocqueville dicht bij Rousseau. Zie onder 

meer (Rousseau, Du contrat social 2008, 29). 
124

 Voor wat de republikeinse opvatting van vrijheid betreft, schreef Serge Audier een omstandig artikel (van 75 

bladzijden), waarin hij een breed overzicht gaf van de belangrijke Engels- en Franstalige auteurs over dat 

onderwerp en waaruit veelvuldig blijkt dat de verleiding bestaat om Tocqueville in deze traditie te plaatsen, 

maar steeds met de nodige reserves. (Audier, Tocqueville et la tradition républicaine 2008) 
125

 (Marczewski 2010, 472). 
126

 (Skinner 1998). 
127

 (Marczewski 2010, 454). 
128

 Auteurs als Bruce James Smith (Smith 1985), Roger Boesche (The Strange Liberalism of Alexis de 

Tocqueville 2006), Robert Putnam (Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community 2000) 

en John Pocock (Pocock 2003) waren wat meer geneigd om Tocqueville wat dat betreft in verband te brengen 

met de Florentijnse traditie van het republikanisme, uit de tijd van de Renaissance, zij het steeds onder 

voorbehoud van een aantal verschilpunten. 
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een mogelijke clash tussen conflicterende handelingen die gestuurd werden door de 

autonome wil en deze conflicten kunnen enkel beslecht worden door een derde, neutrale 

partij. Voor de Romeinse republikeinen – en, volgens Marczewski, dus ook voor Tocqueville 

– lag dat anders… 

 

For Roman republicans, bellum omnium contra omnes is in the first instance a result 

of the conceit that leads to ignoring civic duties and the unrestrained exercise of 

autonomous will. Liberals accept a certain amount of strictly limited conflict. Roman 

republicans aimed at resolving it by means of educating citizens in the spirit of respect 

for mutual responsibilities between individuals and groups that form a community.
129

 

 

… ‘On ne saurait trop le dire’, aldus Tocqueville ‘il n’est rien de plus fécond en 

merveilles que l’art d’être libre ; mais il n’y a rien de plus dur que l’apprentissage de la 

liberté’.
130

 Die ‘apprentissage de la liberté’ is in ieder geval ook een opmerkelijk aspect van 

Tocquevilles vrijheidsopvatting. Deze ‘educatieve’ component dient niet zuiver schools 

opgevat te worden, maar situeert zich ook in de sfeer van de deugdenethiek, van de 

‘gewoonten van het hart’. Zoals Serge Audier het verwoordde, staat die zeker ook niet los 

van de federale/lokale en associatieve component: 

 

Á distance de toute démocratie « minimale » ou de « marchandage » consistant dans 

la mise en concurrence d’élites politiques choisies au terme de procédures électorales 

codifiées, Tocqueville apparaît comme le grand penseur de l’ « éducation civique » si 

l’on entend par ce terme la participation active de tous les citoyens à l’échelle locale 

et associative.
131

 

 

Ook Melvin Richter wees op het samengaan van participatie, de aanmoediging daartoe, 

overleg op het lokale niveau, nadruk op het algemeen belang… Kortom, allemaal aspecten 

die verder reiken dan een minimalistische en atomaire opvatting van de (politieke) vrijheid: 

 

[…] political liberty in a democratic society presupposes not only recognizing the 

individual rights of all citizens, but also encouraging public participation in politics, 

particularly on the local level. Only by deliberating together can citizens learn the 

importance of the public interest and respect for the rights of others. In an egalitarian 

society, political liberty is achieved by mitigating those inherent characteristics of 

democracy that endanger a free political life.
132 

 

Ondanks Tocquevilles brede kijk op vrijheid, kan John Winthrops definitie mager 

klinken, als zou vrijheid erin bestaan dat we ‘onbevreesd’ mogen stoppen voor het rode licht 

en belastingen betalen. Maar we zijn maar vrij om belastingen te betalen, voor zover we ook 

vrij zijn om dat niet te doen en dat is niet het geval. Dus daarover gaat het niet.
133

 

In ieder geval staat de ‘burgerlijke en morele’ vrijheid, waarvan ook sprake is in deze 

definitie, voor onder meer de vrijheid van burgers om te participeren in hun eigen bestuur. In 
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 (Marczewski 2010, 471). 
130

 (DA1, 188). 
131

 (Audier, Tocqueville et la tradition républicaine 2008, 178). 
132

 (Richter, Tocqueville On Threats To Liberty In Democracies 2006, 263). 
133

 Al kan hierbij worden opgemerkt dat dit volgens Raymond Aron indirect wel het geval is. Zijns inziens 

(wellicht terecht) meende Tocqueville dat één van de redenen opdat een burger vrij zou zijn ook is dat hij leeft 

in een omgeving waarin de wetten worden gerespecteerd. (Aron, Idées politiques et vision historique de 

Tocqueville 1960, 513-4) 
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het bijzonder de ‘morele’ vrijheid heeft ook betrekking op de menselijke grandeur. Om de 

definitie te begrijpen is het ook van belang te weten dat Tocqueville er een belangrijk 

betekenisverschil op nahield tussen de gehanteerde begrippen ‘onafhankelijkheid’ en 

‘vrijheid’. In L’Ancien Régime schreef hij zelfs: ‘Il n’y a rien de moins indépendant qu’un 

citoyen libre’.
134

 Vrijheid ‘requires participation in the community and obedience to laws one 

has helped to legislate’
135

 en dat is niet het geval voor onafhankelijkheid. In zijn vertaling 

had Tocqueville overigens een belangrijk woord weggelaten, mogelijks per vergissing 

(aangezien dat ook een rol speelt in zijn vrijheidsopvatting), mogelijks om tactische redenen 

(om de Fransen niet te ontmoedigen mee te gaan in deze definitie). In de oorspronkelijke 

tekst is namelijk ook sprake van ‘a federal liberty’ (wat een element is dat er tegen pleit om 

Tocqueville te plaatsen in de Franse republikeinse vrijheidsopvatting).
136

 Het gaat erom dat 

men leeft in een lokale omgeving die de mogelijkheid biedt om als mens zijn grandeur te 

kunnen laten gelden en te handelen in overeenstemming met een gemeenschappelijk gedeelde 

opvatting van het goede. 

In Amerikaanse ogen waren de Fransen losbandig. Zij genoten vrijheden die de 

Amerikaanse zeden én wetten niet tolereerden en tolereren
137

, maar het viel te betwijfelen of 

die bijdroegen tot de menselijke grandeur. In een centraal bestuurd land als Frankrijk was het 

vooral van belang dat de burgers zich aan de wetten hielden en zich schikten in de zware en 

anonieme bureaucratie van het land. In New England daarentegen slaagden de kolonies, 

townships, counties en deelstaten erin om zelfstandig bewonderenswaardige gemeenschappen 

te ontwikkelen dankzij de verregaande participatie van de burgers zelf. Dát was voor 

Tocqueville een toonbeeld van de vrijheid die hij voor ogen had (bovenop de genoemde 

eerder klassieke liberale vrijheden). Die typisch Franse vrijheden, waren vooral vrijheden 

waarvan Winthrop meende dat God er (letterlijk en figuurlijk) niet mee gediend was. Een 

arbeider tijdens de industriële revolutie – die in Tocquevilles tijd nog niet volop was 

doorgebroken in Frankrijk, maar al wel in Engeland – werd in zekere zin gereduceerd tot een 

machine; individueel initiatief werd ontmoedigd of verboden, maar op zondag was hij ‘vrij’ 

om zijn waardigheid nog meer geweld aan te doen met alcohol en platvloers vertier. Dat was 

een toonbeeld van een vrijheid die Tocqueville niet voor ogen had. 

Enige nostalgie over het verdwijnen van de aristocratie was Tocqueville niet vreemd, 

omdat edellieden toen in een uitstekende positie verkeerden om de hoogste toppen van 

menselijke grandeur te bereiken. De modale democratische mens kon die toppen niet 

bereiken, maar in tijden van égalité des conditions konden alle mensen wel een behoorlijk 

niveau bereiken (cf. hoofdstuk 1). 

Niet alle Fransen waren het daarover eens. Heel wat van hen beschouwden de gelijkheid 

der bestaanscondities als een eerste kwaad en politieke vrijheid als een tweede. Maar 

Tocqueville beschouwde geen van beiden als een kwaad op zich, sterker nog, tegen de 
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 (ARR, 290). Benjamin Constant stelde in dat verband: ‘Chez les modernes, au contraire, l'individu, 

indépendant dans la vie privée, n'est, même dans les États les plus libres, souverain qu'en apparence’. 

(Constant 1874, 262) 
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 (Boesche, The Strange Liberalism of Alexis de Tocqueville 2006, 67). 
136

 De originele tekst luidde: ‘Nor would I have you to mistake in the point of your own liberty. There is a liberty 

of corrupt nature, which is affected both by men and beasts, to do what they list. This liberty is inconsistent 

with authority; impatient of all restraint (by this liberty sumus omnes deteriores), 't is the grand enemy of truth 

and peace, and all the ordinances of God are bent against it. But there is a civil, a moral, a federal liberty, 

which is the proper end and object of authority; it is a liberty for that only which is just and good. For this 

liberty you are to stand with the hazard of your very lives […]’. (Mather 1702, II-13) 
137

 Zo zijn volgens de Code of Alabama (Section 13A-12-200.2) ‘seksspeeltjes’ vandaag nog steeds verboden in 

de desbetreffende staat. Zij verbiedt ‘any person to knowingly distribute, possess with intent to distribute, or 

offer or agree to distribute any obscene material or any device designed or marketed as useful primarily for 

the stimulation of human genital organs for any thing of pecuniary value’. Mogelijk tot niemands verbazing, 

garandeert diezelfde code wel ‘the right of a citizen to keep and bear arms’ (Section 13A-11-90). 
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eventuele schadelijke neveneffecten van de gelijkheid der bestaanscondities zag hij maar één 

remedie en dat was precies politieke vrijheid.
138

 

‘Morele vrijheid’ was voor hem de vrijheid (of althans de reële potentie) van een mens 

om zichzelf moreel te verheffen; ‘politieke vrijheid’ de vrijheid van alle burgers om mee te 

bouwen aan de samenleving. De vrijheid die Tocqueville voor ogen had was een vrijheid die 

letterlijk democratisch is, dat wil zeggen ‘de macht aan (alle leden van) het volk’.
139

 

Nog meer dan Marczewski (met zijn Romeins republikanisme) trachtte ook Annelien De 

Dijn Tocqueville alsnog in een ideologisch keurslijf te plaatsen, het gaat dan over het 

‘aristocratisch liberalisme’. In zijn boek Aristocratic Liberalism: The Social and Political 

Thought of Jacob Burckhardt, John Stuart Mill, and Alexis de Tocqueville had Alan Kahan 

reeds eerder beschreven hoe Tocqueville zich met een schare adellijke, meritocratisch getinte 

liberalen had verenigd rond enkele losse elitaire waarden.
140

 Maar in haar boek French 

Political Thought from Montesquieu to Tocqueville
141

 zag De Dijn Tocquevilles denken 

veeleer als een zelfstandige en volwaardige liberale denktraditie, gebaseerd op Montesquieus 

denken en waarin een cruciale rol was weggelegd voor het middenveld. 

De ondertitel van het boek – Liberty in a Levelled Society? – verwijst naar een vraag die 

veel Fransen bezighield in de jaren voor en na 1789: is politieke vrijheid in een geëgaliseerde 

samenleving gedoemd te ontaarden in despotisme? Zoals eerder gezien, had volgens 

Tocqueville niemand meer bijgedragen tot de egalisering van de Franse bevolking dan Louis 

XI en Louis XIV die zich zodanig wilden onderscheiden van de rest van hun land dat ze ook 

de adel hadden gekortwiekt, waardoor iedereen gelijk werd in zijn nietigheid.
142

 Bij wijze van 

spreken volstond het dan om de vorst weg te nemen en Frankrijk was egaal als een 

biljartlaken. Maar zowel Montesquieu als Tocqueville betwijfelden dat in zo’n samenleving 

van atomaire individuen de burgers wel voldoende weerbaar waren tegen de staat. Ze 

vreesden meer bepaald dat de staat in die omstandigheden vroeg of laat zou afglijden naar 

despotisme. Montesquieu bedacht daartoe onder meer de scheiding der machten en 

Tocqueville zag ook heil in onder meer religie, het subsidiariteitsprincipe, welbegrepen 

eigenbelang… Maar beiden geloofden ook sterk in de kracht van ‘des corps intermédiaires’ 

als buffer tussen de burger en de overheid (die – hoe minimaal ook – altijd sterker blijft dan 

iedere individuele burger). 

De Dijn meent dat naast het laissez-faire liberalisme en het democratisch/republikeins 

liberalisme nog een aristocratisch liberalisme bestaat, dat een volwaardige variant is van het 

liberalisme en die de gehele negentiende eeuw brede weerklank heeft gekend. Het zou geen 

naïef restant zijn uit de Middeleeuwen, noch een nostalgische afzetting tegen de 
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 ‘Beaucoup de gens en France considèrent l'égalité des conditions comme un premier mal, et la liberté 
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Revolutionairen, maar een verlichte reactie (van aanvankelijk Montesquieu) tegen het 

vorstelijk absolutisme. 

De chaos en terreur die ontstonden na het uitbreken van de Franse Revolutie leken 

Montesquieus angsten te bevestigen. Bovendien had de invloed van de adel daardoor zulke 

klappen gekregen, dat die niet langer in de positie verkeerde om de rol op te nemen die 

Montesquieu voor haar had zien weggelegd binnen een democratisch bestel. Toen Napoleon 

III het Tweede Keizerrijk instelde zag ook Tocqueville zijn angsten bevestigd: democratie 

had geleid tot despotisme, gelijkheid was ontaard in onvrijheid. 

Sommige aristocratische liberalen hadden nog gehoopt dat een nieuwe sociale elite zou 

voortkomen uit de bourgeoisie, als corps intermédiaire, maar toen het maatschappelijk 

draagvlak van de gelijkheidsgedachte steeds grotere proporties aannam, werd betwijfeld of er 

zich überhaupt nog een maatschappelijke klasse kon ontwikkelen die voldoende gezag had 

om de vrijheid te bewaken. Er werd kortom betwijfeld of vrijheid en gelijkheid op politiek 

vlak wel verzoenbaar waren. Gaandeweg ontstond echter de gedachte om niet langer een 

bepaalde stand als middenklasse te nemen, maar wel vrijwillige verenigingen of corporaties 

van burgers (syndicaten, mutualiteiten, kerken en andere verenigingen). Dit middel tot 

decentralisatie van de staatsmacht, dat vandaag terecht ‘het middenveld’ wordt genoemd, zou 

wel realistisch zijn in een egalitaire samenleving. Voorts onderscheidde het aristocratisch 

liberalisme zich van laissez-faire, door de nadruk niet te leggen op een zo groot mogelijke 

private sfeer of een negatief vrijheidsideaal, maar wel op een maximale rechtszekerheid van 

de burger en de uitbouw van een breed sociaal weefsel dat hem beschermt tegen een 

bemoeizieke overheid. In dat model kan het lijken alsof de kerken ook een bepaalde politieke 

macht zouden vormen, maar dat is dan hooguit indirect. Zij zouden de stem van hun 

aanhangers in zekere mate vertolken, maar zij hadden geen rechtstreeks invloed op het 

politieke beleid of op de totstandkoming van wetten. 

Als conclusie kan gesteld worden dat voor Tocqueville vrijheid een breed begrip was dat 

veel verder ging dan enkele minimumopvattingen aangaande politiek, moraal en economie. 

In die zin was Jack Lively te eenzijdig in de wijze waarop hij Tocqueville naar voor schoof 

als een vertegenwoordiger van de negatieve opvatting van de vrijheid. Niettemin was 

Tocqueville een consequent verdediger van heel wat klassieke liberale waarden en in die zin 

was hij ook moderner dan Pawel Marczewski deed uitschijnen door hem eerder te plaatsen in 

de traditie van het oorspronkelijke Romeins republikanisme. Maar nogmaals, ongeveer 

iedereen die geschreven heeft over Tocquevilles vrijheidsopvatting had wel begrepen dat hij 

niet probleemloos past in een van de alom gekende opvattingen van vrijheid (en dat geldt ook 

Jack Lively en Pawel Marczewski). 

In die zin is er veel voor te zeggen om hem te kwalificeren met de minder gekende 

benaming van ‘aristocratisch liberaal’. Die term klinkt paradoxaal voor een auteur die 

spontaan geassocieerd wordt met ‘democratie’, maar tegelijk wordt daarmee gewezen op een 

soms vergeten component van hem, want zoals eerder al werd gesteld: ofschoon Tocquevilles 

verstand zich heeft bekeerd tot de democratie, van inborst is hij altijd aristocraat gebleven. 

Hoe dan ook was Tocquevilles opvatting van vrijheid enerzijds gebaseerd op de genoemde 

klassieke liberale waarden, maar daarenboven pleitte hij voor burgers met een bepaalde 

morele, associatieve en participatieve ingesteldheid, zonder daarbij ook de federale/lokale en 

educatieve aspecten te vergeten. Zo beschouwd wordt het begrijpelijker wat de verbanden 

waren die Tocqueville zag tussen vrijheid en geloof. Volgens zijn opvatting van deze twee 

concepten, kon het geloof bijdragen tot heel wat aspecten van de vrijheid, alvast voor de 

gelijkheidsgedachte, alsook voor de morele, associatieve en participatieve aspecten ervan. 
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Hoe de geest van vrijheid verenigen met de geest van religie? 

In zijn Démocratie
143

, en nog meer in zijn L’Ancien Régime
144

, wees Tocqueville op de 

belangrijke invloed die de Franse filosofen uit de achttiende eeuw hadden gehad op de 

revolutie en de daarmee gepaard gaande golf van ongeloof die Frankrijk over zich heen 

kreeg. Zij hadden gemeend dat het godsgeloof zou wegkwijnen naarmate vrijheid en 

verlichting zouden toenemen, maar volgens Tocqueville weerlegden de feiten deze stelling. 

Zonder namen te noemen, wees hij erop dat er in Europa volkeren zijn wiens ongeloof enkel 

geëvenaard wordt door hun brutaliteit en onwetendheid, terwijl in Amerika één van de meest 

vrije en verlichte volkeren ter wereld ijverig alle uitwendige plichten van hun geloof 

vervullen. 

Wat hem vooral frustreerde was dat in zijn eigen land de geest van vrijheid en die van 

religie in tegenovergestelde richting marcheerden, terwijl die in Amerika zo intiem met 

elkaar verbonden waren: ‘ils régnaient ensemble sur le même sol’.
145

 

Gebeten door dit vraagstuk confronteerde hij in Amerika mensen van diverse gezindten 

met de vraag hoe het mogelijk was dat vrijheid en geloof daar zo nauw met elkaar waren 

verbonden. Volgens Tocqueville gaf zowat iedere Amerikaan hem hetzelfde antwoord: ‘tous 

attribuaient principalement à la complète séparation de l’Église et de l’État l’empire paisible 

que la religion exerce en leur pays’.
146

 Hij zei in Amerika niemand te hebben ontmoet die dit 

tegensprak, geen geestelijke en geen leek, geen protestant en geen katholiek, zelfs geen 

ongelovige. 

Tocqueville had ook opgemerkt dat de leden van de clerus – ongeacht hun denominatie – 

er een erezaak van maakten om geen openbaar ambt uit te oefenen en zich niet te laten 

vertegenwoordigen in een gemeentelijk bestuur of nationaal assemblee. Hun 

overtuigingsdrang wekte bij Tocqueville de indruk dat er eigenbelang mee was gemoeid en 

daarom geloofde hij hen. 

Hoe dan ook zag hij alvast in New England hoe religie en vrijheid elkaar konden 

versterken; de religie zag er in de burgerlijke vrijheid een nobele oefening van de menselijke 

faculteiten en de vrijheid vond in religie een bondgenoot in haar strijd en overwinningen: 

 

La religion voit dans la liberté civile un noble exercice des facultés de l’homme ; dans 

le monde politique, un champ livré par le Créateur aux efforts de l’intelligence. Libre 

et puissante dans sa sphère, satisfaite de la place qui lui est réservée, elle sait que son 

empire est d’autant mieux établi qu’elle ne règne que par ses propres forces et domine 

sans appui sur les cœurs. 

La liberté voit dans la religion la compagne de ses luttes et de ses triomphes, le 

berceau de son enfance, la source divine de ses droits. Elle considère la religion 

comme la sauvegarde des mœurs ; les mœurs comme la garantie des lois et le gage de 

sa propre durée.
147

 

Hoe religie in Amerika kracht vond in haar zwakte 

In Amerika kon religie van staatswege niets afdwingen, zoals dat in zowat alle Europese 

landen wel had gekund en in sommige Europese landen toen nog steeds kon. Maar in 

Amerika had religie wel een daadwerkelijke en doorslaggevende invloed op het gedrag van 
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mensen. ‘Pour Tocqueville, l’exemple américain montre que, sur le plan politique, la force 

du religieux est, paradoxalement, dans sa faiblesse’, aldus Agnès Antoine.
148

 Hij wilde een 

verklaring vinden voor dat fenomeen dat in Amerika een verkleining van de formele macht 

van religie, haar daadwerkelijke macht blijkbaar vergrootte. 

In zijn zoektocht naar die verklaring vatte hij aan met een even algemene als profane 

verklaring van het menselijke fenomeen dat religie is. Hij stelde dat in de korte levensduur 

van een mens zijn verbeeldingskracht nooit volledig kan bevredigd worden en de 

onvolkomen vreugden van deze wereld zijn hart nooit afdoende kunnen behagen. Volgens 

Tocqueville is de mens het enige wezen dat een natuurlijke afkeer vertoont voor het bestaan 

en tegelijk zou hij een onmetelijk verlangen hebben om te bestaan: ‘il méprise la vie et craint 

le néant’.
149

 Die tegenstrijdige instincten zouden zijn ziel onophoudelijk aanzetten tot 

bespiegelingen over een andere wereld en religie zou het uitgelezen instrument zijn om zijn 

ziel daartoe te leiden. Jean-Louis Benoît verwoordde het als volgt: 

 

Pour Tocqueville, comme pour Pascal, l’homme est habité par une angoisse 

existentielle, c’est là sa faiblesse et sa grandeur. L’homme est un être métaphysique 

que l’infini et la mort effraient. Le refus de cette dimension existentielle et la négation 

ontologique qui accompagne le matérialisme, tout comme la perte de la dimension 

transcendante qui résulte de l’aliénation dans l’objet du matérialisme simpliste, ne 

constituent pas un progrès mais un manque, pour l’individu comme pour la société.
150

 

 

Voor Tocqueville zou religie niets anders zijn dan een bijzondere vorm van hoop die 

even natuurlijk is voor het menselijke hart als de hoop zelf. Hij zette daarbij stellingen neer, 

die eerder al werden geciteerd: 

 

C’est par une espèce d’aberration de l’intelligence, et à l’aide d’une sorte de violence 

morale exercée sur leur propre nature, que les hommes s’éloignent des croyances 

religieuses ; une pente invincible les y ramène. L’incrédulité est un accident ; la foi 

seule est l’état permanent de l’humanité.
151

 

 

Tocqueville voegde daaraan toe dat wanneer men de religies vanuit een zuiver menselijk 

standpunt beschouwt, men kan zeggen dat alle religies uit de mens zelf een element van 

kracht putten (‘toutes les religions puisent dans l’homme lui-même un élément de force’) dat 

gebaseerd is op een van de constitutieve beginselen van de menselijke natuur. Hij benoemde 

daarbij dus wel de voorwaarde ‘wanneer men de religies vanuit een zuiver menselijk 

standpunt beschouwt’, maar hoe dan ook wekte Tocqueville daar de indruk dat het fenomeen 

‘God’ een menselijke constructie is als logisch gevolg van de menselijke natuur. 

Voor Tocqueville hadden politiek en religie een fundamenteel andere natuur. Daar waar 

wereldse macht onderworpen is aan historische particulariteiten en contingenties en vooral 

getekend is door veranderlijkheid, correspondeert religie met een natuurlijk instinct dat 

universeel is voor ieder mens. 

Wanneer dan religie allianties aangaat met wereldse machten, dan verbindt zij haar lot 

daarmee, wat de legitieme macht die religie toekomt zou hypothekeren. Religies richten zich 

niet op de mens in zijn culturele, sociale of historische particulariteiten, maar zuiver op de 

mens als mens, dus in overeenstemming met zijn universele natuur. 
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Le caractère habituel des religions est de considérer l’homme en lui-même, sans 

s’arrêter à ce que les lois, les coutumes et les traditions d’un pays ont pu joindre de 

particulier à ce fonds commun. Leur but principal est de régler les rapports généraux 

de l’homme avec Dieu, les droits et les devoirs généraux des hommes entre eux, 

indépendamment de la forme des sociétés. Les règles de conduite qu’elles indiquent 

se rapportent moins à l’homme d’un pays ou d’un temps qu’au fils, au père, au 

serviteur, au maître, au prochain.
152

 

 

Voor wie gelooft dat God het universum schiep, zou religie logischerwijs een universeel 

karakter moeten hebben, maar zowel de wetten als de mensen die wetten maken zijn 

vergankelijk en van zodra een religie zich daarmee verbindt, lijken wereldse wetten een 

goddelijk karakter te krijgen en omgekeerd. In ieder geval ontstaat dan verwarring en wordt 

de religie even vergankelijk als de politiek: ‘En s’unissant aux différentes puissances 

politiques, la religion ne saurait donc contracter qu’une alliance onéreuse. Elle n’a pas 

besoin de leur secours pour vivre, et en les servant elle peut mourir’.
153

 

Religie in aristocratische en in democratische tijden 

Tocqueville merkte op dat er tijden kunnen zijn waarin de politiek stabiel oogt. In een 

dergelijk geval lijkt er weinig gevaar te schuilen in een unie tussen kerk en staat en wordt het 

zelfs verleidelijk om daartoe over te gaan. Dat was het geval in aristocratische tijden. Vanuit 

een legitimistisch oogpunt was één van de belangrijkste politieke doelstellingen van religie 

om het koningschap van een sacraal element te voorzien en voor de politiek was het in stand 

houden van de religie één van haar hoofdprioriteiten. Dat was de grondslag van de oude 

alliantie tussen altaar en troon.
154

 Zowel de koning als de clerus meenden daarbij te winnen. 

Immers, een koning die wordt gezien als een gezalfde van God, genoot zowel wereldse als 

hemelse legitimiteit; de suggestie was immers dat kritiek ten aanzien van de koning, kritiek 

ten aanzien van God impliceerde. Kritiek ten aanzien van de koning, zo was de suggestie, 

riskeerde dus bestraft te worden met eeuwige hel en verdoemenis. De kerk van haar kant 

verwierf op die manier wereldse macht, een vorm van macht die haar volgens Tocqueville op 

termijn ondergraaft en ook strijdig lijkt met de evangeliën: ‘Mijn Koninkrijk is niet van deze 

wereld’ zei Jezus volgens het Johannesevangelie (18:36), ‘niet van hier’. 

Hoe dan ook volstond een revolutie om die aristocratische constructie onderuit te halen. 

Het beeld van de absolute vorsten in Frankrijk als gezalfden van God was gaandeweg zo 

potsierlijk geworden dat eens de koning was onthoofd, de vijanden van de oude politiek zin 

kregen om even drastisch af te rekenen met de kerk van God. Volgens Tocqueville was het 

niet verwonderlijk dat wie de politieke instellingen wilde aanvallen, ook de kerkelijke 

instellingen aanviel, aangezien de kerkelijke instellingen model hadden gestaan voor de 

politieke. 

 

[…] la société politique et la société religieuse, étant par nature essentiellement 

différentes, ne peuvent se régler par des principes semblables ; mais en était bien loin 

de là alors, et il semblait que, pour arriver à attaquer les institutions de l’État, il fût 

nécessaire de détruire celles de l’Église, qui leur servaient de fondement et de 

modèle.
155
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Men zou het nog krachtiger kunnen stellen dan de bewoordingen die Tocqueville 

hanteerde; voor wie het absolutisme onderuit wilde halen was het niet verwonderlijk dat zij 

ook de goddelijke legitimering van dat hele systeem onderuit wilde halen. 

Hoe dan ook had Tocqueville het altijd absurd gevonden dat de kerk model had gestaan 

voor de staat, gezien hun verschillende natuur, maar zo was het historisch dus gegaan. En in 

hun razernij om de staat onderuit te halen, vonden de revolutionairen het niet alleen nodig om 

de kerk onderuit te halen, maar ook de grondslagen van heel het christendom en uiteindelijk 

God zelf.
156

 Andermaal wees Tocqueville daarbij de filosofen van de achttiende eeuw met de 

vinger:  

 

[…] les philosophes du XVIIIe siècle s’en sont pris avec une sorte de fureur à 

l’Église ; ils ont attaqué son clergé, sa hiérarchie, ses institutions, ses dogmes, et, pour 

les mieux renverser, ils ont voulu arracher les fondements mêmes du christianisme.
157

 

 

Uiteindelijk waren de vijanden van de oude staat ook vijanden van het christendom 

geworden. Tocqueville benadrukte dat het daarom van belang is het gevaar van ver te zien 

aankomen. 

Naarmate het sociale bestel van een natie democratischer wordt, wordt de religie nog 

kwetsbaarder als zij verbonden is met de politiek. Maar anderzijds is de verleiding tot een 

dergelijke verbinding dan ook minder groot, precies omdat de kwetsbaarheid dan zo 

vanzelfsprekend is. 

Al van bij de oprichting van het land, werd in Amerika om de vier jaar een nieuw 

staatshoofd verkozen, met een maximum van twee ambtstermijnen en om de twee jaar werd 

een deel van de makers van de federale wetten ingeruild voor anderen. Voortdurend vonden 

in Amerika verkiezingen allerhande plaats. In een dergelijk geval trekt het gevaar alle 

aandacht, immers… 

 

[…] les temps approchent où la puissance va passer de main en main, où les théories 

politiques se succéderont, où les hommes, les lois, les constitutions elles-mêmes 

disparaîtront ou se modifieront chaque jour, et cela non durant un temps, mais sans 

cesse. L’agitation et l’instabilité tiennent à la nature des républiques démocratiques, 

comme l’immobilité et le sommeil forment la loi des monarchies absolues.
158

 

 

Volgens Tocqueville zou het een ernstige misvatting zijn te denken dat democratie 

onverenigbaar is met religie.
159

 Sterker nog, in Amerika had hij gezien dat het precies het 

geloof was dat leidde tot verlichting en het naleven van de goddelijke wetten bracht er de 

mens tot vrijheid.
160

 De Amerikanen die Tocqueville ontmoette verwoordden het zelfs nog 

sterker; volgens hen kan een vrije samenleving niet overleven zonder religie. Zelfs de minst 

onderlegden in de politiek zouden volgens hen dan toch dat weten.
161

 Alleen is het in een 
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democratie nog belangrijker dan in een aristocratie om kerk en staat te scheiden. De 

Amerikaanse politiek was zo veranderlijk dat het van meet af aan evident werd bevonden om 

de religie te beperken tot haar eigen krachten: ‘Elle s’est réduite à ses propres forces, que nul 

ne saurait lui enlever ; elle n’agit que dans un cercle unique, mais elle le parcourt tout entier 

et y domine sans efforts’.
162

 Dat was dan ook de verklaring waarom in Amerika de invloed 

van religie toen al duurzamer was, ook al was ze minder machtig dan ze in bepaalde tijden en 

bij bepaalde volkeren was geweest. 

Hoe kon religie haar oude kracht herwinnen in Europa? 

Bij dit alles stelde Tocqueville zichzelf de vraag hoe religie iets van haar oude kracht zou 

kunnen terugwinnen in Europa. Wat dat betreft merkte hij vooreerst op dat, algemeen 

genomen, religie twee gevaren kent: scheuringen en onverschilligheid. 

Als individuen hun religie verlaten in tijden van veralgemeende geloofsijver ruilen ze die 

meestal in voor een andere. Het geloof verandert dan van object maar sterft niet. De 

overtuigingen zijn uiteenlopend, doch het ongeloof blijft onbekend. Maar in Frankrijk had de 

aversie ten aanzien van de oude politiek zich doorgevoerd in al haar aspecten en de religie 

was daar één van. Wat dat betreft waren er heel wat precedenten terug te vinden in de 

geschiedenis, maar wat volgens Tocqueville wel een historische primeur was, was dat tijdens 

de Franse Revolutie het geloof geen ander object had gekregen, maar eenvoudigweg was 

verdwenen. 

 

On avait attaqué avec violence en d’autres temps des religions établies, mais l’ardeur 

qu’on montrait contre elles avait toujours pris naissance dans le zèle que des religions 

nouvelles inspiraient. Les religions fausses et détestables de l’antiquité n’avaient eu 

elles-mêmes d’adversaires nombreux et passionnés que quand le christianisme s’était 

présenté pour les supplanter ; jusque-là elles déteignaient doucement et sans bruit 

dans le doute et l’indifférence : c’est la mort sénile des religions. En France, on 

attaqua avec une sorte de fureur la religion chrétienne, sans essayer même de mettre 

une autre religion à sa place. On travailla ardemment et continûment à ôter des âmes 

la foi qui les avait remplies, et on les laissa vides.
163

 

 

Volgens Tocqueville wilden vele landgenoten nog wel geloven, maar durfden ze dat niet 

toe te geven. Zij die voor hun geloof uitkwamen werden immers bedolven onder kritiek. De 

maatschappelijke krachten die het Ancien Régime verachtten waren in Frankrijk zo sterk 

geworden dat gaandeweg de boventoon in de samenleving werd gevoerd door diegenen die 

daardoor ook het christendom beschouwden als een vijand van de samenleving. 

 

Ceux qui niaient le christianisme élevant la voix et ceux qui croyaient encore faisant 

silence, il arriva ce qui s’est vu si souvent depuis parmi nous, non seulement en fait de 

religion, mais en toute autre matière. Les hommes qui conservaient l’ancienne foi 

craignirent d’être les seuls à lui rester fidèles, et, redoutant plus l’isolement que 

l’erreur, ils se joignirent à la foule sans penser comme elle.
164

 

 

                                                                                                                                                        
yeux, le plus grande garantie de la stabilité de l'État et de la sûreté des particuliers. Les moins versés dans la 

science du gouvernement savent au moins cela’. (ARR, 182) 
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 (ARR, 179). 
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Volgens Tocqueville stonden de gelovigen dus onder druk om hun geloof te 

verloochenen en werden de Fransen in hun natuurlijke staat als mens, d.i. als religieuze 

wezens, geweld aangedaan omwille van een verleden waarbij de kerk handlanger was van de 

staat en waarbij het geloof de legitimatie was van het absolutisme. Het ongeloof, dat strijdig 

zou zijn met de menselijke natuur, werd plots aantrekkelijk.
165

 

Zij die (openlijk of discreet) vasthielden aan hun geloof, moesten met lede ogen aanzien 

hoe de verworven vrijheid meteen werd vertaald in (volgens Tocqueville zelfs bijna 

‘gereduceerd tot’) een vrijheid om religie aan te vallen. Daardoor werden de Franse gelovigen 

negatief geconditioneerd met betrekking tot vrijheid als zodanig. Voor Tocqueville was het 

een catastrofale misvatting van de gelovigen dat ze meenden dat vrijheid als zodanig een 

bedreiging vormde. 

Twee jaar voor zijn overlijden had Tocqueville een correspondentie met Corcelle over al 

deze misvattingen aangaande politiek en religie. In een brief, gedateerd 29 juli 1857, 

beschreef hij hoeveel deugd het hem had gedaan om bij zijn laatste Engelandreis nog eens 

vertoefd te hebben in een land waar het religieuze en het politieke gedijden op een 

constructieve wijze, waar de private en publieke deugden hand in hand gingen en waar het 

christendom en de vrijheid elkaar versterkten. Eindelijk had hij nog eens kunnen genieten van 

een samenleving waarin niemand meeging in die monstrueuze moraal waarin gelovigheid 

samenhangt met despotisme en ongelovigheid met vrijheid, een catastrofale moraal die 

volgens Tocqueville overal kon vastgesteld worden op het Europese vasteland.
166

 

Corcelle had dat niet goed begrepen; hij dacht dat Tocqueville het enkel had over de 

hervormde kerken van Engeland. Tocqueville was er als de kippen bij om die misvatting 

recht te zetten. Een week later schreef hij, op 5 augustus: 

 

Vous m’avez fait, mon cher ami, dans votre dernière lettre, une querelle que je ne 

méritais pas. J’avais comparé l’Angleterre au continent, et non point le catholicisme 

au protestantisme. Relisez ma lettre vous verrez que je parle des chrétiens de toutes 

les dénominations. Cela comprend tout le monde, les catholiques aussi bien que les 

autres. Et la vérité est que je n’ai jamais rencontré un catholique anglais qui ne fût pas 

aussi partisan qu’un protestant des institutions libres de son pays, et qui fit deux parts 

de la morale une qui renferme les vertus publiques, dont il est peu nécessaire de 

s’occuper, et l’autre où se trouvent les vertus privées, la seule dont l’observance soit 

essentielle.
167, 168

 

 

Verder in de brief klonk Tocqueville ontmoedigd door dat aanhoudende misverstand in 

zijn eigen land. Hij zei al van sinds zijn jeugd de overtuiging te koesteren dat religie en 

vrijheid hand in hand gaan, dat hij het in de inleiding van zijn Démocratie, twintig jaar 
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 ‘L'incrédulité absolue en matière de religion, qui est si contraire aux instincts naturels de l'homme et met son 

âme dans une assiette si douloureuse, parut attrayante à la foule’. (ARR, 179). 
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 ‘L’Angleterre m’a donné une seconde joie [d.i na Amerika] dont je suis privé depuis bien longtemps elle m’a 

fait voir un accord parfait entre le monde religieux et le monde politique, les vertus privées et les vertus 

publiques, le christianisme et la liberté. J’y ai entendu les chrétiens de toutes les dénominations préconiser les 

institutions libres non seulement comme nécessaires au bien, mais à la moralité des sociétés, et je n’ai pas eu 

une seule fois sous les yeux cette sorte de monstruosité morale qui se voit aujourd’hui sur presque tout le 

continent, où ce sont les hommes religieux qui préconisent le despotisme, laissant à ceux qui ne le sont pas 

l’honneur de parler en faveur de la liberté’. (OC6, 394-5) 
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 (OC6, 395). 
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 Dat misverstand was wellicht eenvoudig te verklaren. Tocqueville loofde in zijn brief van 29 juli immers ‘les 

chrétiens de toutes les dénominations’. Strikt genomen slaat dat op alle christenen en zo bedoelde hij het ook. 

Maar in het alledaagse taalgebruik wordt met ‘dénominations’ meestal verwezen naar specifiek protestantse 

kerkgenootschappen en zo had Corcelle het waarschijnlijk begrepen. 
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eerder, al had geschreven, maar in Frankrijk bleven de gelovigen vijandig ten aanzien van de 

vrijheid en de liberalen vijandig ten aanzien van het godsgeloof. Verbitterd schetste hij zijn 

perceptie van de toestand in Frankrijk met betrekking tot vrijheid en religie: 

 

Nous avons perdu nos libertés publiques, mais il nous reste la liberté illimitée de 

philosopher contre la religion catholique. Cette liberté-là nous suffit et doit nous faire 

prendre notre parti de la perte de toutes les autres, d’autant qu’elle est le 

développement même de l’homme dans sa sphère la plus élevée.
169

 

 

Maar ook al moeten kerk en staat zich niet mengen in elkaars bestuursaangelegenheden, 

voor een individu raken zowel ‘vrijheid’ als ‘geloof’ zijn diepste binnenste. Daarom 

fulmineerde Tocqueville ook tegen de klerikalen die de onverschilligheid en de politieke 

neutraliteit genegen leken te zijn. 

 

Ils finiront, je le prédis sans crainte, par apercevoir que de nos jours on ne désoccupe 

pas l’esprit humain impunément de la politique, et que lorsqu’il cesse d’agir dans les 

affaires, il tend à se jeter éperdument dans les théories les plus dangereuses.
170

 

 

Wat die gevaarlijkste theorieën betreft, had hij het in de brief over de zogenaamde 

‘Duitse school’, zijn gebruikelijke benaming voor het atheïstische links-hegelianisme. In De 

la démocratie had hij het wat dat betreft over doctrines die hij negatief noemde omdat zij de 

valsheid van religie proclameerden, zonder enige waarheid in de plaats te bieden.
171

 

Waarschijnlijk mocht voor Tocqueville dat woord ‘waarheid’ ook vervangen worden door 

‘hoop’. 

Volgens hem was het normale menselijke statuut (als vrij en religieus wezen) van de 

(post)revolutionaire Fransen verstoord omwille van compleet verkeerde opvattingen over 

‘vrijheid’ en ‘geloof’ die een gevolg waren van de verwarrende verbinding tussen troon en 

altaar tijdens het Ancien Régime. 

Hij meende dat er zich op die manier reusachtige revoluties afspeelden in de geesten van 

heel wat mensen op het Europese continent, zonder dat zij daar met hun hartstochten leken 

toe bij te dragen en zelfs zonder dat zij het goed en wel beseften. Zij werden meegesleurd 

door een onmerkbare stroom, waaraan zij met spijt toegaven; ze hadden niet de moed om er 

tegen te vechten. Zo gaven zij hun geloof op om de twijfel te volgen die hen tot wanhoop 

dreef. Mensen lieten hun overtuigingen varen uit onverschilligheid, eerder dan uit haat. Ze 

verwierpen hun overtuigingen niet, maar zij verlieten hen. 

De progressieven gingen te ver in hun ijver om af te rekenen met de oude politiek, 

waardoor zij ook de religie verwierpen. Maar de conservatieven maakten een even grote fout 

door in hun afwijzing van de nieuwe politiek zover te gaan ook de vrijheid af te wijzen… 

 

Comme ils ont vu que, dans leur patrie, le premier usage que l’homme a fait de 

l’indépendance a été d’attaquer la religion, ils redoutent leurs contemporains et 

s’écartent avec terreur de la liberté que ceux-ci poursuivent. L’incrédulité leur 

paraissant une chose nouvelle, ils enveloppent dans une même haine tout ce qui est 

nouveau. Ils sont donc en guerre avec leur siècle et leur pays, et dans chacune des 

opinions qu’on y professe ils voient une ennemie nécessaire de la foi. 
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Tel ne devrait pas être de nos jours l’état naturel des hommes en matière de 

religion.
172

 

 

Hij stelde dat als gevolg van een particuliere en accidentele oorzaak de geesten van zijn 

land verhinderd werden om hun natuurlijke neiging te volgen. In plaats daarvan overschreden 

zij de grenzen waarbinnen zij zich van nature ophouden… ‘Je suis profondément convaincu 

que cette cause particulière et accidentelle est l’union intime de la politique et de la 

religion’.
173

 Het enorme belang dat Tocqueville hechtte aan een scheiding tussen kerk en 

staat kan hieruit blijken dat hij de hele malaise in zijn land toeschreef aan de schending van 

dat principe. 

Het ongeloof in zijn land betreurde hij des te meer omdat het zijns inziens gebaseerd was 

op een banaal misverstand, want de ongelovigen vervolgden de christenen niet zozeer als 

religieuze, maar als politieke vijanden. Zij haatten het geloof eerder als de opvatting van een 

concurrerende politieke partij dan als een dwaalleer. De clerus werd eerder verworpen als 

vriend van de macht dan als vertegenwoordiger van God. 

 

[…] c’était bien moins comme doctrine religieuse que comme institution politique 

que le christianisme avait allumé ces furieuses haines ; non parce que les prêtres 

prétendaient régler les choses de l’autre monde, mais parce qu’ils étaient 

propriétaires, seigneurs, décimateurs, administrateurs dans celui-ci ; non parce que 

l’Église ne pouvait prendre place dans la société nouvelle qu’on allait fonder, mais 

parce qu’elle occupait alors la place la plus privilégiée et la plus forte dans cette 

vieille société qu’il s’agissait de réduire en poudre.
174

 

 

Het Europese christendom had zich nauw verbonden met de aardse machten en toen die 

machten in verval raakten, werd het christendom mee bedolven onder hun puin. Het was, bij 

wijze van spreken, collateral damage. Maar volgens Tocqueville zou het volstaan de kerk 

alsnog te scheiden van de staat opdat de kerk zich zou heroprichten… ‘C’est un vivant qu’on 

a voulu attacher à des morts : coupez les liens qui le retiennent, et il se relève’.
175

 

Maar iets verder in dezelfde tekst, bleek hij dat toch weer minder eenvoudig te vinden. 

Als hij zich afvroeg wat moest gedaan worden opdat het christendom zijn jeugdige energie 

zou herwinnen, zei hij het antwoord niet te kennen: 

 

J’ignore ce qu’il faudrait faire pour rendre au christianisme d’Europe l’énergie de la 

jeunesse. Dieu seul le pourrait ; mais du moins il dépend des hommes de laisser à la 

foi l’usage de toutes les forces qu’elle conserve encore.
176

 

 

Die laatste opmerking is, op zijn zachtst gezegd, geen detail. Hij wekte daarmee immers 

de indruk dat hij in Amerika geen fundamentele oplossing had gevonden voor de 

problematische wijze waarop Frankrijk omging met religie. Een scheiding tussen kerk en 

staat, zoals dat in de Julimonarchie min of meer het geval was, zou zijn land in ieder geval al 

een heel eind verderop hebben geholpen. 
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ADVIES VOOR CLERICI EN POLITICI 

Voor clerici 

Volgens Tocqueville diende een scheiding tussen kerk en staat uiteindelijk ieders 

belangen, van gelovigen en ongelovigen, politici en clerus. Die belangen worden alleen maar 

groter naarmate naties een democratische staatsvorm aannemen en men maatschappijen naar 

een republiek ziet neigen. 

De zenuwachtige opwinding, de veelvuldige machtswissels en de constante verandering 

van wetten, zo eigen aan democratie, was een extra argument om de godsdienst te bewaren 

als de kostbaarste erfenis van de aristocratische eeuwen (zie supra). Maar welke rol en 

mentaliteit zag Tocqueville dan weggelegd voor de clerus? 

Vooreerst spreekt het intussen voor zich dat Tocqueville meende dat de clerus zich best 

afzijdig hield van de politiek. Over haar leden schreef Tocqueville: ‘Sa condition la plus 

naturelle en politique est l’indifférence.
177

 Excellent membre de la cité chrétienne, médiocre 

citoyen partout ailleurs’.
178

 

Maar Tocqueville had nog meer advies voor de clerus. De eerste bedoeling van de 

godsdiensten was volgens hem om de menigte duidelijke, precieze en begrijpbare antwoorden 

te bieden op hun vragen met betrekking tot de omgang met God, de omgang met het 

mensdom, de aard van hun ziel en hun plichten tegenover hun soortgenoten. Dat behoorde 

dan ook dé leidraad te zijn voor de clerus… 

 

[…] les religions doivent se tenir plus discrètement qu’en tous les autres dans les 

bornes qui leur sont propres, et ne point chercher à en sortir ; car, en voulant étendre 

leur pouvoir plus loin que les matières religieuses, elles risquent de n’être plus crues 

en aucune matière. Elles doivent donc tracer avec soin le cercle dans lequel elles 

prétendent arrêter l’esprit humain, et au-delà le laisser entièrement libre de 

l’abandonner à lui-même.
179

 

 

Wie of wat zou bepalen wat de eigen grenzen zijn van de religies maakte Tocqueville 

niet specifieker dan zijn mantra dat religies zich niet (direct) dienen in te laten met politiek. 

Eigenlijk verwijst hij niet eens naar heilige boeken om dat mantra te staven, hoewel dat wel 

verdedigbaar is vanuit de evangeliën, iets moeilijker vanuit het Oude Testament en véél 

moeilijker vanuit de Koran. 

Vervolgens richtte Tocqueville zijn onderzoek op de voorwaarden die nodig zijn opdat 

religies kunnen standhouden in democratische tijden. Daartoe dienden zij zich niet alleen 

terug te trekken in hun eigen toepassingsgebied; Tocqueville meende ook dat de macht van 

religies afhangt van de aard van hun inhoudelijke geloofsovertuigingen, van hun uiterlijke 

vormelijkheden en van de plichten die zij opleggen. 

Wat dat betreft kwam hij andermaal terug op het gelijkheidsprincipe als essentieel 

onderdeel van de christelijke geloofsleer. Dat zou mensen aanzetten tot heel algemene en 

ruime ideeën, niet in het minst op religieus vlak. Volkeren die ver van elkaar afstaan, op 
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geografisch, cultureel of sociaal vlak, komen al snel uit op evenveel goden als er volken, 

kasten, klassen of families zijn en zij bewandelen allen verschillende wegen om in het 

hiernamaals te komen. Maar mensen die elkaar als gelijken beschouwen zijn veel 

gemakkelijker vatbaar voor het concept van één enkele God, die aan elk van hen dezelfde 

regels oplegt en hun voor dezelfde prijs het toekomstige geluk verleent. 

In die zin diende de clerus ten aanzien van de gelovigen te benadrukken dat er één God is 

en eenieder gelijk is in zijn ogen. Hij raadde de clerus aan te vermijden dat in democratische 

tijden de dienst aan God zou afglijden naar een soort christelijke afgodencultus, vergeven van 

engelen en heiligen: ‘C’est donc particulièrement dans ces siècles de démocratie qu’il 

importe de ne pas laisser confondre l’hommage rendu aux agents secondaires avec le culte 

qui n’est dû qu’au Créateur’.
180

 Anders zou het christelijke principe van de gelijkheid van 

allen in de ogen van één God – zo gunstig voor de democratie – geweld worden aangedaan. 

 

On peut donc prévoir à l’avance que toute religion qui dans un siècle démocratique 

viendra établir entre Dieu et l’homme des puissances intermédiaires et qui indiquera 

certaines conduites particulières à certains hommes viendra se heurter contre des 

penchants irrésistibles de l’intelligence, qu’elle n’acquerra pas d’autorité, ou prendra 

celle qu’elle avait acquise dans un temps où l’état social suggérait des notions 

contraires.
181

 

 

De volgende raad aan de clerus was dat de godsdiensten zich in democratische tijden 

minder zouden richten op uitwendige praktijken dan in eender welke andere tijden. In het 

begin van het tweede volume van De la démocratie, over de filosofische methode van de 

Amerikanen, liet Tocqueville zien dat in tijden van gelijkheid niets de menselijke geest meer 

doet revolteren dan de idee dat hij zich moet onderwerpen aan vormelijkheden.
182

 Symbolen 

worden beschouwd als kinderachtige listen om waarheden te verdoezelen. Men blijft koud 

voor ceremonieën en is van nature geneigd om slechts een bijkomstig belang te hechten aan 

de details van de cultus. Ten aanzien van ‘Ceux qui sont chargés de régler la forme 

extérieure des religions dans les siècles démocratiques’
183

 raadde Tocqueville aan om niet 

onnodig het gevecht aan te gaan tegen de natuurlijke instincten van het menselijk intellect. 

Hoewel hij zei dat het onmogelijk is een religie levend te houden zonder uiterlijke praktijken, 

dacht Tocqueville dat een religie die zich op dat vlak al te zeer uitbreidt, zich zou isoleren of 

zoals hij het zelf stelde: 

 

Une religion qui deviendrait plus minutieuse, plus inflexible et plus chargée de petites 

observances dans le même temps que les hommes deviennent plus égaux, se verrait 

bientôt réduite à une troupe de zélateurs passionnés au milieu d’une multitude 

incrédule.
184

 

 

Voor Tocqueville waren de godsdiensten verplicht zich stevig te houden aan de 

hoofdopinies die een geloof inhoudt en die er de geloofsartikelen van vormen, ongeacht de 
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particulariteiten van de tijdsgeest en de cultuur. Maar zij moeten er wel aan houden zich op 

dezelfde wijze te binden aan de ondergeschikte noties die ermee samenhangen in eeuwen 

waarin alles onophoudelijk verandert. 

De derde naar voor gebrachte grens betreft de passies. Onder alle passies die de 

gelijkheid creëert of stimuleert, meent Tocqueville dat vooral de ‘liefde voor het welzijn’ 

levendig wordt gehouden (‘l’amour du bien-être’). Een religie die deze ‘moederpassie’ zou 

vernietigen, zou wellicht door haar vernietigd worden.
185

 De hoofdzaak voor de godsdiensten 

is de te hevige en te exclusieve smaak voor het welzijn, die de mensen in tijden van 

gelijkheid voelen, uit te zuiveren, te regelen en te beperken. Maar men zou bedrogen 

uitkomen als men zou proberen ze volledig te temmen. Religies zijn niet bij machte om 

mensen af te keren van de liefde voor rijkdommen, maar zij kunnen hen overtuigen om zich 

slechts op eerlijke wijze te verrijken. 

De vierde grens, die in zekere zin alle voorgaanden omspant, stelt dat naarmate mensen 

gelijker worden, het belangrijker wordt dat religies niet onnodig van leer trekken tegen 

algemeen aanvaarde ideeën en de permanente belangen van de massa… ‘car l’opinion 

commune apparaît de plus en plus comme la première et la plus irrésistible des puissances ; 

il n’y a pas en dehors d’elle d’appui si fort qui permette de résister longtemps à ses coups’.
186

 

Tijdens de eeuwen van gelijkheid kunnen koningen nog wel gehoorzaamheid afdwingen, 

maar het is altijd de meerderheid die doet geloven en Tocqueville meende dat men de 

meerderheid ter wille moet zijn in al wat niet indruist tegen het geloof. 

Iets verder in de tekst stelde Tocqueville dat naast het feit dat de godsdiensten zich 

binnen hun grenzen moeten houden, hij nog een andere opmerking had ‘applicable au clergé 

de toutes les communions’. Hij raadde hen aan om pragmatisch te blijven in die zin dat niet 

alle gelovigen even bevlogen zijn in hun religiositeit en zij vaak enig belang hechten aan 

aardse goederen: 

 

[…] les prêtres américains n’essayent point d’attirer et de fixer tous les regards de 

l’homme vers la vie future […] ils semblent considérer les biens du monde comme 

des objets importants, quoique secondaires ; s’ils ne s’associent pas eux-mêmes à 

l’industrie, ils s’intéressent du moins à ses progrès et y applaudissent, et, tout en 

montrant sans cesse au fidèle l’autre monde comme le grand objet de ses craintes et 

de ses espérances, ils ne lui défendent point de rechercher honnêtement le bien-être 

dans celui-ci. Loin de faire voir comment ces deux choses sont divisées et contraires, 

ils s’attachent plutôt à trouver par quel endroit elles se touchent et se lient. 

Tous les prêtres américains connaissent l’empire intellectuel que la majorité exerce, et 

le respectent. […] Ils ne se mêlent point aux querelles des partis, mais ils adoptent 

volontiers les opinions générales de leur pays et de leur temps […]. Ils s’efforcent de 

corriger leurs contemporains, mais ils ne s’en séparent point. L’opinion publique ne 

leur est donc jamais ennemie ; elle les soutient plutôt et les protège, et leurs croyances 

règnent à la fois et par les forces qui lui sont propres et par celles de la majorité qu’ils 

empruntent.
187

 

 

Tocqueville besloot dat door alle democratische instincten te respecteren die niet ingaan 

tegen het geloof en door zich van enkelen ervan te bedienen, de religie erin kan slagen om de 

geest van individuele onafhankelijkheid succesvol te bestrijden, want die zou voor haar de 

kwalijkste zijn. 
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Zijn uitweidingen over de rol van de clerus in een geëgaliseerde samenleving illustreren 

eens te meer dat Tocqueville zich graag profileerde als idealist, terwijl hij aan het eind van de 

dag toch steeds een pragmaticus bleek te zijn (zie laatste citaat). 

Voor politici 

Eerder werd al gesproken over het belang dat Tocqueville hechtte aan het immateriële 

concept van de onsterfelijkheid van de ziel – stimulerend voor een belangeloos engagement 

en dus voor burgerzin – en ook over het behoud van traditionele religieuze opvattingen in de 

overgangsfase naar democratie. Maar wat dan gedaan wanneer de positie van de godsdienst 

zwak is, zoals in het postrevolutionaire Frankrijk? 

Zoals ook reeds werd behandeld, beschouwde Tocqueville het materialisme als een van 

de belangrijkste valkuilen van de democratie. Democratie voert de productie meestal op – dat 

staat intussen buiten kijf – en bevordert doorgaans de zin naar materiële geneugten. 

Tocqueville meende dat wanneer de consumptiedrang buitensporig wordt, mensen 

gemakkelijker geneigd zijn te geloven dat alles slechts materie is en het materialisme 

vergroot andermaal de drang naar diezelfde geneugten… Wat hij dus ‘un cercle fatal’ 

noemde.
188

 Voor Tocqueville was het geloof in een immaterieel en onsterfelijk principe (dat 

slechts tijdelijk is verenigd met het materiële) echter cruciaal voor de menselijke grandeur. 

Hij vond dat zo belangrijk dat hij meende dat politici op dat vlak een rol hebben te vervullen: 

 

S’il est facile de voir que c’est particulièrement dans les temps de démocratie qu’il 

importe de faire régner les opinions spiritualistes, il n’est pas aisé de dire comment 

ceux qui gouvernent les peuples démocratiques doivent faire pour qu’elles y 

règnent.
189

 

 

Alvorens deze rol uit te werken, besprak hij meerdere schijnbare alternatieven die hij 

meteen verwierp bij gebrek aan duurzaamheid. 

Zo konden ‘des philosophies officielles’ (‘ideologieën’ zeg maar) hem niet bekoren. 

Gezien de tientallen, zo niet honderden miljoenen ideologische moorden in de twintigste 

eeuw (fascisme, nazisme, stalinisme, maoïsme…), verwees Tocqueville hier naar een 

verschrikkelijk gevaar dat in zijn tijd nog niet bekend was. Ook in het voorlaatste hoofdstuk 

van het eerste volume scheen hij zich ernstig zorgen te maken over wat er zou gebeuren als 

de absolute macht zich opnieuw zou vestigen in een democratie.
190

 

Tot niemands verbazing verwachtte hij van ‘les religions d’État’ al evenmin een 

duurzaam heil, want als ze momentaan de belangen van de politieke macht al zouden kunnen 

dienen, zouden zij vroeg of laat toch fataal worden, niet in het minst voor de kerk zelf. En 
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 (DA2, 130). 
189

 (DA2, 132). 
190

 Zo schreef hij onder meer: ‘Si le pouvoir absolu venait à s'établir de nouveau chez les peuples démocratiques 

de l'Europe, je ne doute pas qu'il n'y prît une forme nouvelle et qu'il ne s'y montrât sous des traits inconnus à 

nos pères. 

[…] La religion, l'amour des sujets, la bonté du prince, l'honneur, l'esprit de famille, les préjugés de province, 

la coutume et l'opinion publique, bornaient le pouvoir des rois, et enfermaient dans un cercle invisible leur 

autorité. 

Alors la constitution des peuples était despotique, et leurs mœurs libres. Les princes avaient le droit mais non la 

faculté ni le désir de tout faire. 

Des barrières qui arrêtaient jadis la tyrannie, que nous reste-t-il aujourd'hui ? 

La religion ayant perdu son empire sur les âmes, la borne la plus visible qui divisait le bien et le mal se trouve 

renversée; tout semble douteux et incertain dans le monde moral ; les rois et les peuples y marchent au 

hasard, et nul ne saurait dire où sont les limites naturelles du despotisme et les bornes de la licence’. (DA1, 

242). 
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waarom niet ‘accorder aux ministres religieux une influence politique’ met het oog op 

eerherstel van de spiritualiteit? Tocqueville staat zo huiverachtig ten aanzien van de gevaren 

die de godsdiensten lopen wanneer hun vertolkers zich mengen met politieke 

aangelegenheden en hij is zo overtuigd dat het christendom te allen prijze moet behouden 

blijven in de nieuwe democratieën dat hij schreef dat hij de clerus nog liever zou vastketenen 

in hun heiligdom.
191

 

Dan blijft dus de vraag welke middelen het politieke gezag nog rest om mensen terug te 

brengen naar de geestelijke opinies en om ze in de godsdienst te houden? 

 

Ce que je vais dire va bien me nuire aux yeux des politiques. Je crois que le seul 

moyen efficace dont les gouvernements puissent se servir pour mettre en honneur le 

dogme de l’immortalité de l’âme, c’est d’agir chaque jour comme s’ils y croyaient 

eux-mêmes ; et je pense que ce n’est qu’en se conformant scrupuleusement à la 

morale religieuse dans les grandes affaires, qu’ils peuvent se flatter d’apprendre aux 

citoyens à la connaître, à l’aimer et à la respecter dans les petites.
192

 

 

Tocqueville bepleitte hier dus een vorm van religieus fictionalisme in die zin dat hij niet 

stelde dat politici effectief dienden te geloven in het dogma van de onsterfelijkheid van de 

ziel, het volstaat dat ze doen alsof.
193

 Ten aanzien van politici zei hij ook niet dat het 

electoraal loont om te (doen alsof ze) geloven. Hij stelt enkel dat het de maatschappij ten 

goede komt wanneer ‘ils agissent chaque jour comme s’ils y croyaient eux-mêmes’. Hij 

realiseerde zich maar al te goed dat voor veel Amerikanen de godsdienst eerder een kwestie 

van gewoonte was dan van overtuiging: ‘Aux États-Unis d’ailleurs le souverain est religieux, 

et par conséquent l’hypocrisie doit être commune’.
194

 Een simpele ‘God bless you’ of ‘God 

bless America’ als afsluiter van een speech was al iets en veel meer moest dat niet zijn. 

Specifiek voor Amerika maakte hij nog een opmerking over politici – het was geen 

concreet advies want elke Amerikaanse politicus wist dat maar al te goed –, namelijk dat zij 

niet per se alle gelovigen ter wille moesten zijn, kritiek was toegestaan. Zeker de puriteinen 

waren steeds te vinden voor een intellectuele discussie, volgens Tocqueville waren ze 

twistziek (le caractère argumentateur).
195

 Zelfs wanneer politici specifieke sekten 

bekritiseerden, betekende dat niet dat hun leden hem de rug toe zouden keren, alleen wanneer 

de politicus alle sekten bekritiseert, zou hij helemaal alleen komen te staan: ‘Aux États-Unis, 

lorsqu’un homme politique attaque une secte, ce n’est pas une raison pour que les partisans 

mêmes de cette secte ne le soutiennent pas ; mais s’il attaque toutes les sectes ensemble, 

chacun le fuit, et il reste seul’.
196

 

De zogenaamde sektegeest – nogmaals, deze mag niet (noodzakelijk) begrepen worden 

in de hedendaagse, Nederlandse pejoratieve betekenis van het woord ‘sekte’ – hing immers 

nauw samen met de voorspoed van Amerika. Kritiek op de sektegeest, en dus op de nationale 

moraal, werd als ‘inciviek’ beschouwd. 
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 ‘[…] j’aimerais mieux enchaîner les prêtres dans le sanctuaire que de les en laisser sortir’. (DA2, 132) 
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 (DA2, 132). 
193

 In zijn reeds eerder genoemde correspondentie schreef Victor Jacquemont in 1827 al ongeveer hetzelfde: 

‘[…] tous les hommes qui ont quelque ambition politique sont obligés de paraître religieux’. (Jacquemont 

1834, 158) 
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CONCLUSIE 

Hoewel Tocqueville nauwelijks iets heeft geschreven over de verhouding tussen kerk en 

staat vóór de kolonisatie van Amerika en vóór de eindfase van het Ancien Régime in 

Frankrijk, was hij wel erg begaan met het ontwijken van nieuwe godsdiensttwisten die voor 

vele Europese christenen de aanleiding waren geweest om te emigreren naar Amerika en die 

hadden bijgedragen tot het uitbreken van de Franse Revolutie. Hij heeft dan ook de recepten 

onderzocht die Amerika en Frankrijk hadden ontwikkeld om de verhoudingen tussen politiek 

en religie vast te leggen in de Nieuwe Tijd. Doorheen zijn werk beschreef hij die recepten op 

een wijze die als volgt schemtaisch kan worden samengevat: 

 
Kenmerken politiek en religie FRANKRIJK onder het Régime 

concordataire (1801-1905) 

AMERIKA sinds het First Amendment to the 

US Constitution (1791) 

Meest invloedrijke religie Room-katholicisme Puritanisme 

Structuur religieus landschap Eén dominante kerk, centraal bestuurd en 

historisch belast. 

Kerken en clerus worden gecontroleerd en 

gesubsidieerd door de staat. 

Veel vreedzaam concurrerende 

denominaties. Niemand maakt aanspraak 

op meerderheidspositie en religieuze 

moraal is eendrachtig. 

Kerken zijn financieel zelfbedruipend en 

vrij. 

Structuur politiek landschap Centraal bestuur Federalisme, subsidiariteit 

Statuut religie t.o.v. politiek Religie dient beschouwd te worden als een 

private aangelegenheid (d.i. laïcité). De 

politiek stuurt de kerken in zekere mate en 

subsidieert erkende religies. 

Religie is een publieke aangelegenheid, 

naast de politiek (d.i. scheiding tussen kerk 

en staat). Religie en staat financieren noch 

controleren elkaar. 

Collectief geheugen 

voorgeschiedenis 

religie/politiek 

De kerk heeft “gecollaboreerd” met 

absolute vorsten en heeft aldus geageerd 

tegen de belangen van het volk. 

Op het oude continent vervolgde de staat 

burgers omwille van hun geloof. In het 

Nieuwe continent brachten de kerken 

voorspoed. 

Valorisatie staat/religie door 

publieke opinie197 

Primaat van politiek/staat. 

De publieke opinie wantrouwt religie. 

Primaat van religie. Zelfs veel ongelovigen 

zijn overtuigd van de heilzame werking van 

religie. 

De staat is veeleer een noodzakelijk kwaad. 

Verstandhouding tussen kerk en 

staat 

Wederzijds wantrouwen. Politici zijn 

tevreden met de geldende situatie. De clerus 

voelt zich erdoor tekort gedaan. 

Geen formele contacten, doch wederzijds 

respect. Beide partijen wensen dat de 

geldende situatie behouden blijft. 

Houding clerus t.o.v. de staat Heimwee naar de politieke macht van de 

kerk. Het machtsverlangen blijft. 

Voorstanders scheiding tussen kerk en 

staat. De clerus onthoudt zich van 

commentaren t.a.v. de staat. 

Houding politici t.o.v. religie Geen uiting van religieus geïnspireerde 

moraal. 

Inmenging in administratieve 

aangelegenheden van de kerk. 

Voorstanders scheiding tussen kerk en 

staat. 

Uiting van religieus geïnspireerde moraal. 

Participatie van de burger in het 

politiek beleid 

Laag Hoog 

Participatie van de gewone 

gelovige in het kerkelijk beleid 

Laag Hoog 

                                                 
197

 Met ‘publieke opinie’ wordt hier bedoeld ‘de meest gehoorde opinie in de publiek ruimte’ en niet 

noodzakelijk ‘de meest dominante opinie onder de meeste burgers’. Vooral in Frankrijk was er een verschil 

tussen beide. Tocqueville liet zich niet uit over de numerieke verhoudingen tussen de antiklerikalen en de 

gelovigen in Frankrijk; hij zei enkel dat de antiklerikalen veel meer van zich lieten horen en dat de individuele 

gelovigen zwijgzaam waren in de publieke ruimte. (ARR, 184) en (DA1, 232-3). 
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Focus van de geloofsbeleving Formalisme, dogmatiek, traditie. Geloof is vooral een morele 

aangelegenheid. 

Maatschappelijke perceptie van 

een goed burger m.b.t. het 

geloof 

Een goede burger houdt zijn 

geloofsovertuiging – als hij er al een heeft –

voor zichzelf. 

Twijfels of een gelovige überhaupt loyaal 

kan zijn t.a.v. de kerk én t.a.v. de staat. 

‘Goed burgerschap’ en ‘religiositeit’ 

impliceren elkaar. 

 

Tocqueville meende dat de grootsheid van Amerika er maar was gekomen nadat vrome 

christenen er waren gearriveerd, waardoor het christendom in Amerika een aureool van 

voorspoed had. Hij meende dat alleen ‘patriottisme en religie’ burgers duurzaam kunnen 

doen marcheren naar eenzelfde doel. 

In Frankrijk daarentegen had het christendom een reputatie van hypocrisie en 

machtsmisbruik. Niettemin was ook het postrevolutionaire Frankrijk van de negentiende 

eeuw nog enigszins overtuigd van enkele sterke punten van religie, zoals Montesquieu’s 

genoemde ‘motif réprimant’ en een potentieel om mensen onderling te verbinden, maar 

Robert Bellah wees erop dat de Fransen an anti-Christian civil religion nodig hadden gehad 

om hetzelfde te bekomen als wat de Amerikanen hadden ontleend aan hun christelijke 

religious tradition. 

Wat die civil religion betreft was Tocqueville in Amerika tot het inzicht gekomen dat de 

kracht van religie waarop Rousseau had gewezen, nergens zo sterk tot uiting kwam als in het 

toen meest verlichte land ter wereld, Amerika, en dat was een overwegend christelijk land. 

Bovendien had hij daar oplossingen gevonden voor de gevaren van religie, waarop Rousseau 

evenzeer had gewezen. In Amerika bleek het probleem van een dubbele loyaliteit (ten 

aanzien van de staat én van de kerk) zich niet te stellen, toch niet onder de protestantse 

meerderheid (de katholieken werden ervan verdacht, maar zij trachtten dat tegen te spreken). 

Integendeel, om diverse redenen (scheiding tussen kerk en staat, de perceptie van vele 

Amerikanen dat het christendom hun land groot had gemaakt, de eendrachtige religieus 

geïnspireerde moraal…) waren in Amerika ‘de goede christen’ en ‘de goede burger’ quasi 

synoniemen. 

Tocqueville wees erop dat de religieuze tolerantie in Amerika niettemin relatief was. Zij 

was spontaan ontstaan omdat vele gelovigen vervolgd waren in hun Europees moederland en 

uiteraard wilden zij geen herhaling van dat scenario. Bovendien kon in Amerika geen enkele 

denominatie aanspraak maken op een meerderheidspositie, waardoor geen enkele 

denominatie in de positie was om zich dominant op te stellen ten aanzien van alle andere 

denominaties. Er was echter geen enkele garantie dat die tolerantie zou blijven voortduren 

wanneer een denominatie alsnog een meerderheidspositie zou verwerven. Bovendien was de 

religieuze tolerantie ten aanzien van nieuwe immigranten ook niet onvoorwaardelijk. De 

criteria om nieuwkomers al of niet te tolereren lagen in de bijdrage die zij konden bieden aan 

de voorspoed van Amerika en in hun loyaliteit ten aanzien van hun nieuw land. Religieuze 

affiliatie was grotendeels irrelevant wat dat betreft, tenzij een bepaalde groep van gelovigen 

de reputatie heeft om systematisch niet te voldoen aan een van die criteria (zoals destijds het 

geval was met rooms-katholieken). 

Wetende dat Tocqueville Amerika onderzocht met Frankrijk in het achterhoofd, beloofde 

dat dus weinig goeds, aangezien in zijn eigen land de rooms-katholieke kerk wel een 

dominante positie bekleedde, althans onder de gelovigen. Niettemin is godsdiensttolerantie 

verwant met het begrip godsdienstvrijheid en die kon behoorlijk worden gegarandeerd als het 

principe van scheiding tussen kerk en staat zou worden gerespecteerd. 

Tocquevilles enthousiasme voor dat principe valt inderdaad te verklaren door het belang 

dat hij hechtte aan zowel geloof als vrijheid. Die vrijheid reikte overigens veel verder dan 
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alleen godsdienstvrijheid. Hij had het meer algemeen over een burgerlijke, morele en federale 

vrijheid die de mens de mogelijkheid biedt om zijn grandeur te kunnen laten gelden. In 

Amerika had Tocqueville gezien hoe religie en vrijheid elkaar daar versterkten; de religie zag 

er in de burgerlijke vrijheid een nobele oefening van de menselijke faculteiten en de vrijheid 

vond in de religie een bondgenoot in haar strijd en overwinningen. 

Wat Tocqueville ook was opgevallen, was dat in Amerika het geloof niet van staatswege 

kon worden afgedwongen (zoals in Frankrijk wel kon onder het Ancien Régime), maar toch 

had religie er een daadwerkelijke en doorslaggevende invloed op het gedrag van mensen 

(veel meer dan onder het Ancien Régime). In zijn verklaring van dat fenomeen, wees 

Tocqueville erop dat politiek en religie een fundamenteel andere natuur hebben. Voor wie 

gelooft dat God het universum schiep, zou religie logischerwijs een universeel karakter 

hebben, maar zowel de wereldse wetten als de mensen die die wetten maken zijn 

vergankelijk. Als een religie zich daar dan mee verbindt, vervaagt het verschil tussen 

wereldse en goddelijke wetten en zou religie even vergankelijk worden als politiek (wat in 

Frankrijk mee aanleiding had gegeven tot de revolutie). In Amerika veranderde de politiek 

voortdurend en ook dat zou één van de redenen zijn geweest waarom een verbinding van kerk 

en staat daar nooit aan de orde is geweest. 

Tocqueville heeft geen expliciet plan voorgelegd opdat religie haar oude kracht zou 

kunnen herwinnen in Europa, maar wel een impliciet plan en dat was dus de invoering van 

een scheiding tussen kerk en staat. Voorts had hij advies voor zowel de clerus als de politici. 

In plaats van zich in te laten met politiek, meende hij dat de clerus duidelijke antwoorden 

moest bieden op de gelovigen hun vragen met betrekking tot de omgang met God, de omgang 

met het mensdom, de aard van hun ziel en hun plichten tegenover hun soortgenoten. 

Bovendien moest de clerus benadrukken dat er slechts één God is die allen gelijkelijk heeft 

geschapen. Voorts diende zij in democratische tijden behoedzaam te zijn dat de religieuze 

ritus sober blijft. Clerici dienden tevens gematigd om te gaan met passies, onder meer die van 

de ‘liefde voor het welzijn’. Het zou weliswaar tot de hoofdzaken van een religie behoren om 

de smaak voor het welzijn sober te houden. Maar men zou bedrogen uitkomen als men zou 

proberen die volledig te doen verdwijnen. Tot slot meende Tocqueville dat het van belang is 

dat clerici niet onnodig van leer trekken tegen algemeen aanvaarde ideeën en de permanente 

belangen van de massa. 

Wat zijn advies aan politici betrof, herhaalde Tocqueville hoe belangrijk hij het geloof in 

een immaterieel en onsterfelijk principe vond (dat slechts tijdelijk is verenigd met het 

materiële), cruciaal voor de menselijke grandeur. In ieder geval zag hij geen heil in ‘des 

philosophies officielles’ of in staatreligies. Hij meende dat politici dienden te handelen alsof 

zij in de onsterfelijkheid van de ziel geloofden. Dat betekent dat ze het niet per se zelf 

dienden te geloven, maar ook dat ze op dat vlak niet al te expliciet mochten zijn. Die 

aanbeveling was kortom een verwijzing naar de religieus geïnspireerde moraal (eerder dan 

religie of dan een religieuze moraal) die gelovigen van diverse gezindten kan verenigen.  
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5. Katholicisme & protestantisme 

INLEIDING 

Over ‘het christendom’ kreeg Tocqueville geen kwaad woord over de lippen, maar voor 

zowel het katholicisme als het protestantisme waren de zaken ingewikkelder. Heel wat 

elementen uit de christelijke leer spraken hem aan, maar het katholicisme was in Frankrijk 

begrijpelijkerwijs in diskrediet geraakt, terwijl Tocqueville meende dat in democratische 

tijden het traditionele geloof dient behouden en gekoesterd te worden. In Amerika stond het 

traditionele geloof hoog in aanzien, maar Tocqueville achtte het niet wijselijk om ten aanzien 

van zijn Franse lezers daarover de loftrompet te schallen. Bij de katholieken zou dat maar 

irritatie opwekken en van de anderen kon men bezwaarlijk verwachten dat ze zich op basis 

van De la démocratie en ten behoeve van de staat tot het protestantisme zouden bekeren. 

Bovendien reikte het verschil in het religieuze landschap van Amerika en Frankrijk veel 

verder dan de inhoudelijke geloofspunten tussen het katholicisme en het protestantisme. De 

religieuze voorgeschiedenis was geheel anders en in Amerika was de verdeeldheid van het 

religieuze landschap ook vruchtbaar gebleken voor de staat, terwijl in Frankrijk het 

katholicisme het religieuze landschap domineerde. 

In Amerika was Tocqueville gekomen tot inspirerende inzichten met betrekking tot de 

verhouding tussen religie en politiek, maar het was niet zo evident om te achterhalen welke 

heel concrete lessen hij kon trekken uit zijn Amerikaans avontuur met het oog op een 

harmonisch en efficiënt Frankrijk. 

Het ‘waarlijke’ slothoofdstuk van het eerste volume (dus het voorlaatste, cf. supra) sloot 

Tocqueville af met een subhoofdstuk genaamd ‘Importance de ce qui précède par rapport à 

l’Europe’. Men zou verwachten dat daar de antwoorden kunnen geplukt worden als rijpe 

vruchten, maar daar stoten we op een bijzonder voorzichtige Tocqueville. De la démocratie 

wordt vaak een tijdloos karakter aangemeten, maar in dat subhoofdstuk richtte de auteur zich 

niet tot ons, hedendaagse westerlingen, maar tot alle Fransen van zijn tijd die nog aarzelden 

om in te stemmen met democratie. 

Hij schreef zich te realiseren dat vele eerbare mensen moe zijn van de stormen die de 

vrijheid met zich had meegebracht. Maar dan wees hij erop dat destijds heel wat opinies en 

zeden barrières hadden opgeworpen tegen het koninklijk gezag die weinig zichtbaar waren, 

maar daardoor niet minder effectief. In die zin hadden de absolute vorsten weliswaar het 

recht om alles te doen, maar niet de feitelijke mogelijkheid noch het verlangen daartoe: 

 

La religion, l’amour des sujets, la bonté du prince, l’honneur, l’esprit de famille, les 

préjugés de province, la coutume et l’opinion publique, bornaient le pouvoir des rois, 

et enfermaient dans un cercle invisible leur autorité. […] Les princes avaient le droit 

mais non la faculté ni le désir de tout faire.
1
 

 

Het leek hem op het eerste gezicht begrijpelijk dat heel wat Europeanen nostalgisch 

waren geworden naar rustigere tijden, maar hij benadrukte dat zij geen idee hadden waar ze 

zouden op afstevenen wanneer een nieuw absolutisme zich zou vestigen in een democratisch 

volk. Met het afnemende geloof was de belangrijkste grondslag van goed en kwaad immers 

tanend, waardoor alles onzekerder was geworden. 

 

                                                 
1
 (DA1, 242). 
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La religion ayant perdu son empire sur les âmes, la borne la plus visible qui divisait le 

bien et le mal se trouve renversée ; tout semble douteux et incertain dans le monde 

moral ; les rois et les peuples y marchent au hasard, et nul ne saurait dire où sont les 

limites naturelles du despotisme et les bornes de la licence.
2
 

 

Het hele subhoofdstuk door is het slalommen tussen enerzijds bevestigingen dat de 

democratie belangrijke nadelen en gevaren kent en anderzijds benadrukken dat elk alternatief 

op die democratie nog veel erger zou zijn. 

De grote ongerustheid waar Tocqueville blijk van gaf, als hij dacht aan die nieuwe 

vormen van despotisme, verschilde van het despotisme dat hij in het slothoofdstuk van het 

tweede volume voorspelde. Daar had hij het over een ‘zacht despotisme’ – de meest 

geciteerde passage van heel De la démocratie –, maar in dit voorlaatste hoofdstuk van het 

eerste volume had hij het over veel hardere vormen van despotisme. 

In feite had hij het in de voorspellingen van zowel het harde als het zachte despotisme bij 

het rechte eind. In het eerste volume leek hij het totalitarisme van de twintigste eeuw te 

voorvoelen – het dodelijkste onheil dat de mensheid ooit overkwam – en in het tweede 

volume had hij het over meer hedendaagse tendensen; populistische despoten die de schijn 

van democratie hooghouden, hun aanhang met graagte behagen, maar die op ondoorzichtige 

wijze zo veel mogelijk macht naar zich toetrekken. 

Maar de grote conclusie van zijn ‘Importance de ce qui précède par rapport à l’Europe’ 

kwam niet verder dan dat hij de Europeanen, de Fransen in het bijzonder, haast smeekte om 

zich, ondanks alles, te verzoenen met de democratie en ermee in te stemmen. Hij benadrukte 

dat het hoegenaamd niet zijn bedoeling was om aan de Europeanen de Amerikaanse wetten 

en zeden voor te schrijven, want de specifieke natuur en antecedenten van Amerika hadden 

haar politieke constitutie mede bepaald. Hij zei zelfs dat hij het als een groot ongeluk zou 

beschouwen voor de menselijke soort als de vrijheid zich overal op dezelfde wijze zou 

moeten aandienen.
3
 

Maar nergens leek Tocqueville breed uit te weiden over de vraag hoe hij al zijn inzichten 

met betrekking tot het geloof in de Amerikaanse democratie zou kunnen implementeren in 

Frankrijk. Als politicus heeft hij wel harstochtig de scheiding tussen kerk en staat bepleit in 

zijn land en heeft hij vaak liberale klemtonen gelegd, maar dan zonder daarbij te verwijzen 

naar Amerika. 

Twee verklaringen liggen hierbij voor de hand: ofwel wilde hij een controverse 

vermijden bij de Franse gelovigen (en was hij al blij als ze zouden instemmen met de 

democratie als zodanig) ofwel wist hij het eenvoudigweg zelf niet. De ene verklaring sluit de 

andere niet uit, want als hij al te sturend zou zijn geweest naar de Franse katholieken, 

riskeerden zij af te haken op democratisch vlak en ook in zijn correspondentie heeft 

Tocqueville nooit uitgelegd welke heel precieze rol hij voor het geloof zag weggelegd in een 

harmonisch, democratisch Frankrijk. 

                                                 
2
 (DA1, 242). 

3
 ‘Ceux qui, après avoir lu ce livre, jugeraient qu’en l’écrivant j’ai voulu proposer les lois et les mœurs anglo-

américaines à l’imitation de tous les peuples qui ont un état social démocratique, ceux-là auraient commis une 

grande erreur ; ils se seraient attachés à la forme, abandonnant la substance même de ma pensée. Mon but a 

été de montrer, par l’exemple de l’Amérique, que les lois et surtout les mœurs pouvaient permettre à un peuple 

démocratique de rester libre. Je suis, du reste, très loin de croire que nous devions suivre l’exemple que la 

démocratie américaine a donné, et imiter les moyens dont elle s’est servie pour atteindre ce but de ses efforts ; 

car je n’ignore point quelle est l’influence exercée par la nature du pays et les faits antécédents sur les 

constitutions politiques, et je regarderais comme un grand malheur pour le genre humain que la liberté dût en 

tous lieux se produire sous les mêmes traits’. (DA1, 245) 
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‘À CÔTÉ DE CHAQUE RELIGION SE TROUVE UNE OPINION POLITIQUE QUI, PAR AFFINITÉ, 
LUI EST JOINTE’ 

Bij aanvang van de negentiende eeuw was in Frankrijk hooguit twee procent van de 

bevolking protestants en er leefden amper 40.000 joden. Het katholicisme had dus een quasi-

monopoliepositie op het vlak van traditionele openbaringsreligies. Het was ook alleen met die 

religies dat Napoleon Bonaparte een concordaat had bedongen. 

Zoals reeds omstandig uitgelegd, kenmerkte Amerika zich daarentegen door een 

veelkleurigheid aan religies, zij het met een dominante invloed van de puriteinen of, meer 

algemeen, van de ‘sectes protestantes’ die onderling nauwelijks verbonden waren in een 

formele structuur, iets wat zich overigens weerspiegelde in de staatsstructuur van het land. 

Die van elkaar verschillende religieuze landschappen hadden, volgens Tocqueville, 

inderdaad politieke implicaties. Ook al geloofde hij, meer dan welke Fransman toen ook, in 

een scheiding tussen kerk en staat, toch was hij ervan overtuigd dat naast elke religie een 

politieke opinie staat die er bij hoort door affiniteit
4
: 

 

À côté de chaque religion se trouve une opinion politique qui, par affinité, lui est 

jointe. Laissez l’esprit humain suivre sa tendance, et il réglera d’une manière 

uniforme la société politique et la cité divine ; il cherchera, si j’ose le dire, à 

harmoniser la terre avec le Ciel.
5
 

 

Dit maakte de patstelling waarin Tocqueville zich bevond alleen maar erger. Maar hoe 

dan ook, om de politieke analyses van Tocqueville over eender welke maatschappij te 

begrijpen, dient men steeds het beeld voor ogen te houden dat hij ophing van de religies die 

daar dominant beleden werden. Hij meende dat de puriteinen in hun moederland eerder om 

politieke redenen waren vervolgd dan om religieuze. Terwijl de katholieke kerk in Europa 

een politieke vijand was geweest van het volk, waren de puriteinen in datzelfde continent een 

politieke vijand van de staat. Dat was niet vanzelfsprekend, want, aangezien de katholieke 

kerk zelf was gestructureerd als een staat, lag zij meer voor de hand als concurrent voor de 

staat. De structuur van de katholieke kerk, met ‘sa grande unité’
6
, zoals Tocqueville het 

verwoordde, was het model van een staat binnen de staat. Onder het Ancien Régime was de 

katholieke kerk altijd een (verborgen of openlijke) concurrent geweest van de officiële staat. 

Niettemin waren zowel de Fransen als de Amerikanen getekend en negatief 

geconditioneerd door de vermenging van kerk en staat in hun Europese verleden. Maar de 

Amerikanen hadden daaruit geconcludeerd dat de staat moest gewantrouwd worden, terwijl 

de Fransen daaruit hadden geconcludeerd dat de kerk moest gewantrouwd worden. Toch gold 

ook voor de Fransen: ‘À côté de chaque religion se trouve une opinion politique qui, par 

affinité, lui est jointe’. Zoals gezegd, bleek dat onder meer uit die gecentraliseerde structuur 

van hun république laïque die een soort afspiegeling leek te zijn van de structuur van de 

Roomse kerk (een kerk die zich op haar beurt had laten inspireren door de structuur van het 

Romeinse rijk).
7
 

                                                 
4
 Bijna een eeuw later zou Emile Durkheim deze gedachte min of meer omkeren. Hier stelde Tocqueville dat de 

religie bepalend is voor de publieke opinie en voor de staatsinrichting. In Le problème religieux et la dualité 

de la nature humaine stelde Durkheim dat de volkeren hun goden creëren in functie van hun eigen identiteit: 

‘les dieux ne sont que des idéaux collectifs personnifiés’ en ‘les dieux ne sont que les peuples pensés 

symboliquement’. (Durkheim 1975 [1913], 30) 
5
 (DA1, 223). 

6
 (DA2, 38). 

7
 (Sanders, Geeft dan de kiezer wat de kiezer toekomt ... en de godsdienstige? Oerverhalen over de scheiding 

van Kerk en Staat 2005, 126). 
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Waar het religieuze landschap in Amerika verdeeld was en in Frankrijk gecentraliseerd, 

gold precies hetzelfde voor het politieke landschap. In Amerika uitte zich dat in een 

staatstructuur waarbij het zwaartepunt van de bevoegdheden zich in de lagere echelons 

situeerde – de townships en de counties –, terwijl omzeggens alle Fransen vanuit Parijs 

werden bestuurd. 

Die administratieve centralisatie van de staat beschouwde Tocqueville als een belangrijk 

obstakel op de weg naar de harmonisering en democratisering van zijn land. Maar als hij 

enerzijds meende dat naast elke religie een politieke opinie staat die haar karakteriseert en 

anderzijds dat men een religie die diepe wortels heeft geschoten in een samenleving dient te 

behouden, dan leek het alsof Tocqueville alleen fatalistische conclusies kon trekken met 

betrekking tot zijn eigen land. Was de onderhuidse invloed van het (ogenschijnlijk 

wegkwijnende) religieuze immers niet gedoemd om eeuwig te blijven doorwerken op het 

politieke?
8
 Als hij heel consequent was met zijn overtuigingen, dan zat het gecentraliseerde 

Frankrijk met haar katholieke erfenis met een ernstig probleem. Voor zijn ultieme doel om 

maatschappelijke en politieke harmonie te brengen in zijn land, leek Tocqueville geen 

concrete oplossing te hebben gevonden. Had hij dan niet moeten concluderen dat het 

katholicisme incompatibel is met de democratie in zijn land? In De la démocratie 

beantwoordde hij die vraag met een duidelijke ‘nee’: 

 

Je pense qu’on a tort de regarder la religion catholique comme un ennemi naturel de 

la démocratie. Parmi les différentes doctrines chrétiennes, le catholicisme me paraît 

au contraire l’une des plus favorables à l’égalité des conditions.
9
 

 

Hoewel Tocqueville deze stelling niet heeft beargumenteerd, lijken zowat alle historici 

en de meest eminente Tocqueville scholars kritiekloos te aanvaarden dat hij oprecht de 

mening was toegedaan dat het traditionele katholicisme een belangrijke meerwaarde bood 

aan Amerika en aan elk land dat streeft naar democratie. Mijns inziens zijn er echter redenen 

om aan te nemen dat Tocqueville in zijn beoordeling van het democratische gehalte van (het 

protestantisme en vooral) het katholicisme, zich liet leiden door een verborgen agenda en/of 

wishful thinking om zijn ultieme doel te bereiken. 

In zijn politieke geschiedenis van religie in Amerika analyseerde historicus Denis 

Lacorne Tocquevilles grote optimisme met betrekking tot het katholicisme: 

 

First of all, at the time Tocqueville was writing he could not have anticipated that the 

political antagonisms between Protestants and Catholics would be lasting and that 

nativist elites would soon be claiming that democracy is incompatible with the Roman 

religion. Nor could he have foreseen the effects produced by the great waves of Irish 

immigration (1845-1853) or the violence of the school battles and the rioting they 

unleashed. The Catholicism Tocqueville described was a minority religion still 

dominated by priests and bishops of French origin. It was a tolerant and Americanized 

Catholicism that provoked little fear and still took pride in its good relations with the 

Founding Fathers.
10

 

 

                                                 
8
 Dit was de hamvraag van Claude Leforts essay Permanence du théologico-politique ? (Lefort 1986) Zijn 

conclusie was niet geheel eenduidig, al leek hij al bij al eerder geneigd te zijn de vraag negatief te 

beantwoorden. Ook Tocqueville beantwoordde de vraag nooit eenduidig, al zou het best kunnen dat hij 

meende dat het (bevestigende) antwoord zijn lezers niet ten goede zou komen. 
9
 (DA1, 224). 

10
 (Lacorne 2014, 79). 
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Hij trachtte kortom te verklaren waarom Tocqueville zich had vergist, maar mijns inziens 

valt te betwijfelen dat Tocqueville zich überhaupt had vergist. De kans is groter dat 

Tocqueville dat katholicisme bewust rooskleuriger had beschreven dan gerechtvaardigd was 

om zijn Frans-katholieke lezers warm te maken voor de democratie. 

In het tweede volume van De la démocratie schreef hij: 

 

Les hommes de nos jours sont naturellement peu disposés à croire ; mais, dès qu’ils 

ont une religion, ils rencontrent aussitôt en eux-mêmes un instinct caché qui les 

pousse à leur insu vers le catholicisme. Plusieurs des doctrines et des usages de 

l’Église romaine les étonnent ; mais ils éprouvent une admiration secrète pour son 

gouvernement, et sa grande unité les attire. 

 

In de Œuvres-versie van Gallimard staat bij deze passage de volgende noot van de hand 

van Jean-Claude Lamberti:
11

 

 

Le propos de Tocqueville est original ; la thèse dominante à l’époque était celle 

qu’exprimait Michel Chevalier dans ses Lettres sur l’Amérique du Nord : le 

catholicisme est la religion naturellement associée à la monarchie, tandis que le 

protestantisme a une affinité essentielle avec le régime républicain.
12

 

 

Dus de meest eminente Tocqueville scholars, twijfelen ook niet aan de compatibiliteit die 

Tocqueville bepleitte tussen katholicisme en democratie. De bewoordingen zijn dan wel 

‘origineel’, maar Tocqueville geloofde ze zelf niet… althans, dat is de these die in de 

volgende paragraaf zal worden verdedigd. 

EEN PROTESTANTSE TOEKOMST VOOR HET KATHOLICISME? 

Na zijn kindertijd op een katholieke wolk te hebben doorgebracht, had Tocqueville dus 

een geloofscrisis doorgemaakt, om vervolgens zijn leven lang, tot letterlijk in de laatste uren 

van zijn leven, een ambigue houding aan te nemen ten aanzien van het katholieke geloof, 

althans voor zichzelf. Daarvan was echter weinig te merken in zijn publicaties. In L’Ancien 

Régime – dus op latere leeftijd – trok hij wel van leer tegen de prerevolutionaire Franse kerk 

omdat deze zich toen allerminst als kerk had gedragen
13

, dus omdat zij zich niet had gedragen 

volgens haar eigen doctrines, maar in zijn publicaties prees hij uiteindelijk steevast het 

algemeen concept van de rooms-katholieke kerk. 

Eens te meer moet hierbij in acht worden genomen dat hij dat deed omdat hij met het 

schrijven van De la démocratie de Franse katholieken hoopte te verzoenen met de 

democratie. Structurele kritieken op het katholieke instituut werden daarom vermeden en er 

werd zuinig omgesprongen met complimenten voor de protestantse kerk(en), hooguit voor 

denominaties die in Frankrijk afwezig of onbeduidend waren. 

In De la démocratie prees Tocqueville de katholieke clerus in de Verenigde Staten en 

toen hij en Beaumont tijdens hun Amerikareis ook even Canada aandeden – l’interlude 

canadien – bleek de katholieke clerus daar nóg voorbeeldiger te zijn. Het leek haast een 

verstrooidheid van de geschiedenis te zijn geweest dat de Franse katholieke kerk zo was 

ontspoord onder het Ancien Régime. In tegenstelling tot de Franse katholieke clerus (en die 

                                                 
11

 Jean-Claude Lamberti schreef de noten voor het tweede volume van Tocquevilles Œuvres-uitgave van De la 

démocratie, ‘revu par James T. Schleifer’. 
12

 (Œuvres II, 1096). 
13

 (ARR, 58). Zie ook (ESPF, 7). 
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van andere Zuid-Europese landen), zou die van Canada zich enkel onledig houden met de 

essentiële zaken van de cultus. De kloosters zouden er enkel doelstellingen van praktisch nut 

en liefdadigheid nastreven, wat door de bevolking erg werd gewaardeerd: ‘Point d’ornements 

bizarres et ridicules, point d’ex-votos dans les églises’
14

. Dat maakte dat de katholieke kerk 

in Canada geen aversie of sarcasme ontlokte aan de lokale protestanten. 

 

J’avoue que pour ma part, elle satisfait plus à mon esprit que le protestantisme des 

États-Unis. Le curé est bien véritablement ici le pasteur du troupeau ; ce n’est point un 

entrepreneur d’industrie religieuse comme la plupart des ministres américains. Ou il 

faut nier l’utilité d’un clergé, ou l’avoir comme au Canada.
15

 

 

Een Canadees die door Tocqueville werd geïnterviewd zou zelfs hebben gezegd: ‘Au 

Canada ce sont les protestants qui soutiennent les idées aristocratiques’.
16

 Maar Tocqueville 

toonde zich ook enthousiast over de Amerikaanse katholieken die blijk zouden geven van 

veel trouw bij het uitoefenen van hun eredienst en die zeer toegewijd zouden zijn aan hun 

geloof. Hij zei zelfs: 

 

Ces catholiques montrent une grande fidélité dans les pratiques de leur culte, et sont 

pleins d’ardeur et de zèle pour leurs croyances ; cependant ils forment la classe la plus 

républicaine et la plus démocratique qui soit aux États-Unis.
17

 

 

… In Amerika zou dus niemand republikeinser en democratischer zijn dan de 

katholieken. Hij voegde daar meteen aan toe: ‘Ce fait surprend au premier abord, mais la 

réflexion en découvre aisément les causes cachées’. 
Algemeen genomen beperkte Tocqueville zich in zijn publicaties meestal tot argumenten 

die spijkers met koppen slaan. Maar met betrekking tot zijn afwegingen aangaande de 

compatibiliteit tussen ‘katholicisme en democratie’ en met betrekking tot zijn vergelijkingen 

tussen ‘katholicisme en protestantisme’ voerde hij in De la démocratie een reeks argumenten 

aan die weinig coherentie vertonen en daardoor niet bepaald geloofwaardig overkomen, te 

meer daar Tocqueville een motief had om de realiteit bij te sturen. 

Om zijn stellingen te staven dat de katholieke kerk geen natuurlijke vijand van het volk 

was en dat katholieke gelovigen zelfs de meest republikeinse en democratische vormden, dus 

meer dan de protestantse gelovigen, klonk zijn eerste argument al meteen zonderling: ‘Chez 

les catholiques, la société religieuse ne se compose que de deux éléments : le prêtre et le 

peuple. Le prêtre s’élève seul au-dessus des fidèles : tout est égal au-dessous de lui’.
18

 

Vooreerst is het niet vanzelfsprekend dat in de kerk slechts deux éléments zouden 

meespelen (le prêtre et le peuple). Wat le prêtre betreft, bestaat er toch een aanzienlijk 

verschil tussen een dorpspastoor en de paus met daar tussenin een hiërarchie die strakker is 

dan in eender welke protestantse kerk van betekenis. En wat le peuple betrof, had de 

katholieke kerk in Europa zichzelf toch sterk verbonden met de feodale standenmaatschappij. 

In ieder geval kan men zich de vraag stellen welke elementen er meer waren bij die andere 

‘doctrines chrétiennes’. Tocqueville had zelf geschreven dat de Roomse kerk de neiging had 

                                                 
14

 (Œuvres I, 203). 
15

 (OC V-1, 211). 
16

 (OC V-1, 79). Wellicht verwees Tocquevilles gesprekspartner hiermee naar de trouw van de Canadese 

publieke opinie aan de toenmalige Britse koning als hun officieel staatshoofd (die volgens Tocquevilles 

vocabularium ‘protestants’ was). Nochtans bestonden toen twee adellijke takken in Canada, een Britse en een 

Franse, waarbij de Franse sterk verbonden was met de rooms-katholieke kerk. 
17

 (DA1, 224). 
18

 (DA1, 224). 
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– zeker in Frankrijk – om zich te gedragen als een staat binnen de staat. Bovendien had hij 

geschreven dat de kerkstructuur van de meeste protestantse sekten niet echt verder reikten 

dan het parochiaal niveau. De vragen die spontaan opduiken bij dit vreemde argument bleven 

onbeantwoord. 

Tocquevilles tweede argument – dat meteen volgde op het eerste – schittert evenmin qua 

overtuigingskracht: 

 

En matière de dogmes, le catholicisme place le même niveau sur toutes les 

intelligences ; il astreint aux détails des mêmes croyances le savant ainsi que 

l’ignorant, l’homme de génie aussi bien que le vulgaire ; il impose les mêmes 

pratiques au riche comme au pauvre, inflige les mêmes austérités au puissant comme 

au faible ; il ne compose avec aucun mortel, et appliquant à chacun des humains la 

même mesure, il aime à confondre toutes les classes de la société au pied du même 

autel, comme elles sont confondues aux yeux de Dieu. 

Si le catholicisme dispose les fidèles à l’obéissance, il ne les prépare donc pas à 

l’inégalité. Je dirai le contraire du protestantisme qui, en général, porte les hommes 

bien moins vers l’égalité que vers l’indépendance.
19

 

 

In deze beschrijvingen van het katholicisme werd niets gecontrasteerd met het 

protestantisme, alleen aan het eind concludeerde hij, zonder enige toelichting over het 

protestantisme, dat het katholicisme mensen beter zou voorbereiden op de gelijkheid dan het 

protestantisme. Men kan daarbij speculeren over eventuele argumenten die alsnog pertinent 

zouden zijn, maar, de immer voorzichtige Tocqueville kennende, is het toch veelzeggend dat 

hij naliet die argumenten uit te werken. 

Dat is vreemd om diverse redenen. Een eerste bedenking is alvast dat hij in al zijn 

lofbetuigingen ten aanzien van de Canadese katholieke kerk zich had laten ontvallen: ‘[…] 

elle satisfait plus à mon esprit que le protestantisme des États-Unis’. Hij had laten verstaan 

dat de Canadese clerus de beste was die een mens zich kon indenken.
20

 Dat die nog beter was 

dan de Amerikaanse katholieke clerus liet hij meteen verstaan, maar dan benadrukte hij dat 

die zelfs nóg beter was dan de protestantse clerus in Amerika… Wellicht was het niet wijs 

van Tocqueville om zich in zijn enthousiasme over het Noord-Amerikaanse katholicisme, te 

wagen aan vergelijkingen met het protestantisme. 

In de algemene inleiding van De la démocratie had Tocqueville trouwens geheel iets 

anders geschreven over het protestantisme. In zijn dialectische geschiedenis richting égalité 

des conditions vermelde hij de opkomst van het protestantisme namelijk uitdrukkelijk als een 

stap voorwaarts (wat hij niet deed met betrekking tot het katholicisme): 

 

Lorsqu’on parcourt les pages de notre histoire, on ne rencontre pour ainsi dire pas de 

grands événements qui depuis sept cents ans n’aient tourné au profit de l’égalité. 

Les croisades et les guerres des Anglais déciment les nobles et divisent leurs terres ; 

l’institution des communes introduit la liberté démocratique au sein de la monarchie 

féodale ; la découverte des armes à feu égalise le vilain et le noble sur le champ de 

bataille ; l’imprimerie offre d’égales ressources à leur intelligence ; la poste vient 

déposer la lumière sur le seuil de la cabane du pauvre comme à la porte des palais ; le 

protestantisme soutient que tous les hommes sont également en état de trouver le 

chemin du ciel.
21

 

 

                                                 
19

 (DA1, 224). 
20

 (OC V-1, 211). 
21

 (DA1, 6). 
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Deze nogal expliciete uitlating over de constructieve rol van het protestantisme in het 

egaliseringsproces van Frankrijk, uitgerekend in de belangrijke inleiding, is een zeldzaamheid 

in De la démocratie. Het puritanisme en de protestantse sektegeest had hij voorgesteld als 

democratisch en republikeins; in dat jonge puriteinse Amerika was er van meet af aan geen 

standenmaatschappij geweest. In welk traditioneel katholiek land was dat toen überhaupt het 

geval? Tocqueville wilde aantonen dat de katholieke kerk geen natuurlijke vijand was van het 

volk, dat wil zeggen dat haar eigen aard daar niet noodzakelijk aanleiding toe zou geven 

(ongeacht alle historische particulariteiten en contingenties). Maar hij leek zich wat dat 

betreft toch te vergalopperen door te stellen dat het daarin het protestantisme overtrof. 

Tocqueville schreef nog: ‘Le catholicisme est comme une monarchie absolue. Ôtez le 

prince, et les conditions y sont plus égales que dans les républiques’.
22

 Ook dit argument kan 

bezwaarlijk staven dat de katholieke kerk democratisch van inborst zou zijn, eerder het 

tegendeel. A priori wordt gesteld ‘Le catholicisme est comme une monarchie absolue’ en pas 

wanneer de prins wordt weggenomen – d.i. de paus – zouden de bestaanscondities gelijker 

zijn dan in de republieken. Als de voorwaarde is dat eerst de paus moet worden onttroond… 

dat is geen detail binnen de katholieke kerk, te meer dat in zijn beschrijvingen van het 

puritanisme nergens wordt gesteld dat er überhaupt iets moest veranderen opdat de puriteinen 

democratisch zouden zijn. Integendeel, in het tweede hoofdstuk van De la démocratie had 

Tocqueville geschreven: ‘Le puritanisme n’était pas seulement une doctrine religieuse ; il se 

confondait encore en plusieurs points avec les théories démocratiques et républicaines les 

plus absolues’.
23

 

Herinner ook dat Tocqueville in zijn inleiding van De la démocratie zich in vergelijkbare 

(hobbesiaanse) termen had uitgelaten over onder meer Monsieur L’État c’est Moi: ‘Louis XI 

et Louis XIV ont pris soin de tout égaliser au-dessous du trône, et Louis XV est enfin 

descendu lui-même avec sa cour dans la poussière’.
24

 Volgens Tocqueville was de 

machtshonger van Louis XI en XIV destijds zodanig groot dat al hun onderdanen gelijk 

werden in hun nietigheid. Tocqueville had daar aan toegevoegd dat het bijgevolg volstond om 

enkel de koning uit te schakelen om Frankrijk tot een egalitaire samenleving te brengen en 

dat, zo beschouwd, deze koningen hadden bijgedragen tot de égalité des conditions. Maar 

daarmee had hij natuurlijk niet gezegd dat deze absolute vorsten zelf democratisch van 

inborst waren, noch hun regime. Dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat de pausen even 

dominant waren geweest ten aanzien van de gelovigen als de meest absolute vorsten van 

Frankrijk, maar het is wel treffend dat Tocqueville deze metafoor slechts tweemaal heeft 

gebruikt, een eerste keer voor ‘Louis XI et Louis XIV’ en een tweede keer voor de pausen. 

Het daaropvolgende argument leek eerder te dienen om de schade te beperken dan om de 

democratische superioriteit van het katholicisme aan te tonen: 

 

Souvent il est arrivé que le prêtre catholique est sorti du sanctuaire pour pénétrer 

comme une puissance dans la société […] Mais une fois que les prêtres sont écartés 

ou s’écartent du gouvernement, comme ils le font aux États-Unis, il n’y a pas 

d’hommes qui, par leurs croyances, soient plus disposés que les catholiques à 

transporter dans le monde politique l’idée de l’égalité des conditions. 

Si donc les catholiques des États-Unis ne sont pas entraînés violemment par la nature 

de leurs croyances vers les opinions démocratiques et républicaines, du moins n’y 

sont-ils pas naturellement contraires, et leur position sociale, ainsi que leur petit 

nombre, leur fait une loi de les embrasser.
25
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 (DA1, 225). 
23

 (DA1, 29). 
24

 (DA1, 5).  
25

 (DA1, 225). 
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Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat Tocqueville enkele regels eerder 

had geschreven dat het grootste deel van ‘Anglo-Amerika’ bevolkt was met mensen die, 

nadat zij zich hadden onttrokken aan het gezag van de paus, zich aan geen enkele andere 

religieuze overheid onderworpen hadden… 

 

[...] ils apportaient donc dans le Nouveau Monde un christianisme que le ne saurais 

mieux peindre qu’en l’appelant démocratique et républicain : ceci favorisera 

singulièrement l’établissement de la république et de la démocratie dans les affaires. 

Dès le principe, la politique et la religion se trouvèrent d’accord, et depuis elles n’ont 

point cessé de l’être.
26

 

 

Het was Tocqueville zelf die gesteld had dat de religieuze context waarin het 

katholicisme zo goed floreerde in de Verenigde Staten (een vroom en verdeeld landschap met 

kerken die alomtegenwoordig en invloedrijk waren, maar zwak gestructureerd), essentieel 

‘puriteins’ van aard was en zeker niet katholiek. Natuurlijk konden de puriteinen veel betere 

kaarten voorleggen op democratisch vlak. In New England stonden zij demografisch, en dus 

ook politiek, veel sterker dan welke strekking ook en toch hadden zij nooit pogingen 

ondernomen om hun positie politiek te gebruiken. Zij hadden integendeel een scheiding 

tussen kerk en staat ingevoerd op een ogenblik dat Rome rabiaat de banvloek sloeg over dat 

principe. 
De religieuze context in Frankrijk daarentegen was van katholieke oorsprong. Eigenlijk 

zou men kunnen zeggen dat in se zelfs de laïcité van katholieke oorsprong was, aangezien die 

was voortgekomen uit een woede ten aanzien van specifiek die kerk. 

Tocqueville erkende dat hij abstractie maakte van de ontsporingen van de Franse 

katholieke kerk en betoogde dat op basis van zijn vaststellingen met betrekking tot de 

Amerikaanse katholieke kerk het katholicisme van nature niet onverenigbaar is met 

democratie. Op dat vlak zou hij nog kunnen overtuigen, maar niet als hij trachtte de 

katholieke kerk voor te stellen als republikeinser en democratischer dan eender welke andere 

christelijke doctrine. Zijn aangename verrassingen met betrekking tot de gezonde 

Amerikaanse katholieke kerk leek hem dan wel hoop te geven dat de Franse katholieke kerk 

zich daaraan zou kunnen spiegelen. Maar daarbij liet Tocqueville niet alleen na te wijzen op 

de multi-kerkelijke en hoofdzakelijk puriteinse context waarin de Amerikaanse katholieke 

kerk was ingeplant, maar hij liet ook na te wijzen op de evidente opportunistische 

verklaringen waarom de Amerikaanse katholieke kerk zich zo keurig hield aan het 

Amerikaanse principe van scheiding tussen kerk en staat.
27

 Door haar minderheidspositie in 

de Amerikaanse samenleving, had de katholieke kerk er immers alle belang bij om zich niet 

in te schrijven in een logica van de wet van de sterkste (kerk). Want in dat geval zou de 

katholieke kerk meteen overvleugeld worden door anderen. Wat deed Tocqueville 

veronderstellen dat de katholieke kerk even gedwee zou blijven van zodra zij aanspraak zou 

kunnen maken op een meerderheidspositie in Amerika? Die voor de hand liggende vraag 

kwam niet aan bod. 
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Een onbevangen zoektocht naar de ware aard van de katholieke kerk, dient niet zozeer 

Frankrijk of Amerika te beschouwen, zoals Tocqueville heeft gedaan, maar eerst en vooral de 

beleidsmakers van de Heilige Stoel. Het intellectuele leven van Tocqueville voltrok zich 

onder het pontificaat van Gregorius XVI. Drie jaar vóór het verschijnen van De la démocratie 

en Amérique verscheen diens encycliek Mirari Vos waarin hij duidelijk had gemaakt aan ‘de 

schaamteloze liefhebbers van vrijheid’ dat de scheiding tussen kerk en staat krachtig moest 

worden afgewezen. Zijn opvolger – paus Pius IX – bracht in 1864 zijn Syllabus Errorum uit, 

een genummerde lijst van de tachtig ‘belangrijkste fouten van onze tijd’. Daarin werd alles 

verketterd wat toen van dicht of van ver naar vrijheid of democratie rook. Zo luidde ‘fout 

nummer 55’ kortweg: ‘De kerk behoort gescheiden te worden van de staat en de staat van de 

kerk’. Toen de Franse republiek in 1905 een wet stemde die enigszins aanleunde bij 

Tocquevilles kijk op de verhouding tussen kerk en staat, schreef paus Pius X als woedende 

reactie daarop zijn beruchte Vehementer Nos. In 1895 was ook paus Leo XIII in de pen 

gekropen om de Amerikaanse bisschoppen duidelijk te maken dat het allemaal goed en wel 

was dat het de katholieke kerk zo goed verging in hun land, maar dat het bijzonder verkeerd 

zou zijn om daaruit te concluderen dat, algemeen genomen, de katholieke kerk het principe 

van scheiding tussen kerk en staat diende te onderschrijven. 

 

Yet, though all this is true, it would be very erroneous to draw the conclusion that in 

America is to be sought the type of the most desirable status of the Church, or that it 

would be universally lawful or expedient for State and Church to be, as in America, 

dissevered and divorced.
28

 

 

Vier jaar later was diezelfde paus kennelijk tot de conclusie gekomen dat de 

Amerikaanse bisschoppen het nog niet goed begrepen hadden. Op 22 januari 1899 

onderstreepte hij ten aanzien van kardinaal James Gibbons, aartsbisschop van Baltimore, in 

zijn Testem Benevolentiae Nostrae dat de kerk één is, dat de kerkdoctrine uitsluitend in het 

Vaticaan werd bepaald en dat er geen uitzonderingen zouden worden gemaakt voor de 

Amerikaanse kerk: ‘From the foregoing it is manifest, beloved son, that we are not able to 

give approval to those views which, in their collective sense, are called by some 

“Americanism.”‘
29

 

Pas met het Tweede Vaticaans Concilie, een goede eeuw na Tocquevilles overlijden, 

voerde de rooms-katholieke kerk hervormingen door die in de lijn lagen van Tocquevilles 

overtuigingen. Dat het Concilie ook de hem zo dierbare plechtstatigheid van de kerk had 

afgekalfd moet hem tot rouw hebben gebracht, maar tegelijk zou hij graag bereid zijn 

geweest om die toegeving te doen, ten behoeve van de instemming met het principe van 

scheiding tussen kerk en staat dat bevestigd werd tijdens dat Concilie. Tijdens zijn leven had 

hij immers al laten verstaan dat die toegeving waarschijnlijk zou moeten worden gedaan (en 

dat ze eigenlijk zelfs nodig was). Zo had hij in het kladwerk van het oorspronkelijke 

manuscript van De la démocratie bedenkingen geschreven over de veranderlijke en de 

onveranderlijke aspecten van een religie… 

 

Il n’y a rien de si peu variable de leur nature que les religions et il ne saurait en être 

différemment. La vraie religion s’appuie sur la vérité absolue, les autres prétendent y 

être assistées. Toutes sont donc immobiles et il est plus facile de les détruire que de 

les modifier.
30
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Wel konden er zijns inziens uiterlijke veranderingen zijn aan religies. In hetzelfde 

kladwerk weidde hij in dat verband uit over een jonge katholieke priester die hij in Amerika 

aan het werk had gezien. Hij vertelde dat de man in een traditioneel priestergewaad de 

preekstoel beklom, maar voorts bleek uit zijn hele discours, uit de toon van zijn stem en uit 

de gebaren van zijn hand hoegenaamd niet dat hij een katholieke priester was die predikte. 

Hij reciteerde niet, maar improviseerde. Hij sprak zijn parochianen niet aan met ‘broeders’ of 

‘beminde gelovigen’, maar met ‘sirs’. Hij sprak hen niet aan op hun geloof, maar probeerde 

hen te overtuigen met rationele argumenten. Tussen de lijnen door leek Tocqueville dit een 

bedroevend schouwspel te vinden, al merkte hij op dat de man vruchtbaar werk leverde. Het 

leek alsof Tocqueville verwachtte dat dit de toekomst was van de katholieke kerk, dat zij iets 

rationeler, zeg maar protestantser zou worden. Hij leek te menen dat dit de prijs was die de 

katholieke kerk zou moeten betalen om haar rol in een democratie efficiënt te kunnen 

spelen… Tocqueville zei het niet met zo veel woorden, maar deze geestelijke gedroeg zich 

eerder als een dominee dan als een katholiek priester. 

Uiteindelijk kwam hij tot het volgende besluit: 

 

Que si rentrés dans la solitude de votre demeure il vous arrive de comparer l’homme 

que vous venez d’entendre avec les grands orateurs chrétiens des siècles passés, vous 

découvriez non sans terreur, ce que peut l’étrange puissance qui remue le monde et 

vous comprendrez que la démocratie, après avoir renouvelé en passant toutes les 

institutions éphémères [v : changeantes] des hommes, en arrive enfin aux choses les 

plus immobiles de leur nature et que ne pouvant changer la substance du 

christianisme, qui est éternelle, elle modifie du moins le langage et la forme.
31

 

 

Tocqueville zou het zeker nooit expliciet stellen in zijn publicaties, maar meermaals 

suggereerde hij dat het Amerikaanse katholicisme, protestants van mentaliteit of van vorm 

was. Zo schreef hij ook: 

 

Je n’ai point vu de pays où le christianisme s’enveloppât moins de formes, de pratiques et 

de figures qu’aux États-Unis, et présentât des idées plus nettes, plus simples et plus 

générales à l’esprit humain. Bien que les chrétiens d’Amérique soient divisés en une 

multitude de sectes, ils aperçoivent tous leur religion sous ce même jour. Ceci s’applique 

au catholicisme aussi bien qu’aux autres croyances. Il n’y a pas de prêtres catholiques qui 

montrent moins de goût pour les petites observances individuelles, les méthodes 

extraordinaires et particulières de faire son salut, ni qui s’attachent plus à l’esprit de la loi 

et moins à sa lettre que les prêtres catholiques des États-Unis ; nulle part on n’enseigne 

plus clairement et l’on ne suit davantage cette doctrine de l’Église qui défend de rendre 

aux saints le culte qui n’est réservé qu’à Dieu. Cependant, les catholiques d’Amérique 

sont très soumis et très sincères. 

 

Vergeleken met het protestantisme, heeft het katholicisme veel meer formele en 

gedetailleerde regels, maar die moeten niet heel nauwgezet worden toegepast. Het vagevuur, 

aflaten, biechten en heel wat andere middelen kunnen genade bieden voor de zonden van de 

katholieke gelovige. Het protestantisme kent daarentegen weinig formele regels, maar de 

informele en eerder vage regels zijn strenger en dienen wel degelijk gerespecteerd te worden, 

althans naar de geest. Welnu, net als onder protestanten, respecteerden de Amerikaanse 

katholieken wel degelijk hun regels, ook naar de geest. Dus hoewel zij zich strikter hielden 
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aan de katholieke regels dan de Europese katholieken, waren zij precies daardoor 

protestantser qua vorm. 

Of Tocqueville zich bewust was van zijn weinig objectieve voorstellingen van het 

katholicisme in De la démocratie is waarschijnlijk, maar niet helemaal zeker. Wel zeker is 

dat hij zich er drie jaar na het verschijnen van het tweede volume wel bewust van was. In 

1843 schreef hij althans in zijn private correspondentie aan Francisque de Corcelle iets dat 

alles behalve doet geloven dat hij (nog altijd) effectief overtuigd was dat het katholicisme zo 

compatibel is met de democratie. Aan hem schreef hij: 

 

Le catholicisme, qui produit de si admirables effets dans certains cas, qu’il faut 

soutenir de tout son pouvoir parce qu’en France l’esprit religieux ne peut exister 

qu’avec lui, le catholicisme, j’en ai bien peur, n’adoptera jamais la société nouvelle. Il 

n’oubliera jamais la position qu’il a eue dans l’ancienne et toutes les fois qu’on lui 

donnera des forces, il se hâtera d’en abuser. Je ne dirai cela qu’à vous. Mais je vous le 

dis, parce que je veux vous faire pénétrer dans ma plus secrète pensée.
32

 

 

Tocqueville stelde hier dus uitdrukkelijk dat zijns inziens het katholicisme uiteindelijk 

nooit de nieuwe samenleving zou aanvaarden, waaraan hij toevoegde dat hij dat enkel aan 

Corcelle toevertrouwde… omdat het zijn geheimste gedachte was. De enige opening die er 

was opdat het katholicisme de nieuwe samenleving zou aanvaarden was dat het iets 

protestantser zou moeten worden. In de periode van Tocquevilles Amerikareis verging het de 

katholieke kerk wel degelijk goed, dat blijkt ook uit andere geschriften, niet in het minst uit 

de correspondentie tussen de Heilige Stoel en de Amerikaanse bisschoppen… maar de 

Amerikaanse katholieke kerk was toen nogal protestants van vorm. 

EEN KATHOLIEKE TOEKOMST VOOR HET PROTESTANTISME? 

Tocqueville heeft breed uitgeweid over het puritanisme, maar niet over het 

protestantisme als zodanig. Als hij het had over les sectes protestantes, ging dat vooral over 

wat hij verstond onder de zogenaamde sektegeest; vele kleine, religieus bevlogen 

gemeenschappen die onderling nauwelijks georganiseerd waren. Maar, eigenaardig genoeg 

noemde hij bijvoorbeeld amper de in Amerika heel aanwezige presbyteriaanse kerk die beter 

georganiseerd en gestructureerd was (misschien omdat hij de presbyteriaanse kerk 

bedreigender achtte voor zijn katholieke lezers, precies omdat zij meer gestructureerd was en 

aldus meer leek op de rooms-katholieke kerk). 

Als men alle vermeldingen van het protestantisme in Tocquevilles oeuvre samenlegt, 

dient zich geen heel helder beeld aan. Het onderscheid tussen lutheranisme en calvinisme 

maakte hij niet en ook het anglicanisme was voor hem in essentie gewoon ‘protestantisme’. 

De christelijk-orthodoxe kerken zijn eenvoudigweg afwezig in zijn oeuvre. 

Zijn echtgenote was aanvankelijk een protestantse, al heeft ze zich tot het katholicisme 

bekeerd om te kunnen huwen met haar man, dus ook daaruit kunnen geen duidelijke besluiten 

worden getrokken met betrekking tot het algemene beeld dat hij had aangaande het 

protestantisme. Regelmatig vernoemde hij wel de rationele ingesteldheid of het 

verlichtingsaspect van deze cultus; de ene keer zonder oordeel, de andere keer met een mild 

misprijzen. 
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Onverminderd dit alles beschouwde hij bij het schrijven van De la démocratie het 

protestantisme wel als ‘gevaarlijk terrein’; dat schreef hij althans in een persoonlijke notitie. 

Zo stond in het oorspronkelijke manuscript van De la démocratie: 

 

La religion protestante professe une haute estime pour la sagesse de l’homme que ne 

le fait le catholicisme. Elle montre une confiance beaucoup plus grande dans la 

lumière de la raison individuelle. 

Le protestantisme est une doctrine démocratique qui a précédé et facilité 

l’établissement de l’égalité sociale et politique. Les hommes ont, si je puis le dire, fait 

passer la démocratie par le ciel avant de l’établir sur la terre.
33

 

 

Deze flatterende woorden aan het adres van het protestantisme had hij echter 

doorgehaald, met als randbemerking (voor zichzelf): ‘Probablement supprimer ceci. C’est un 

terrain dangereux sur lequel je ne dois marcher que par nécessité’.
34

 Hij verduidelijkte niet 

waarom hij dat terrein gevaarlijk vond, maar dat spreekt voor zich; als hij met zijn werk de 

Franse katholieken wilde overtuigen van de democratie, liet hij dergelijke vleierijen ten 

aanzien van ‘de concurrentie’ beter achterwege. 

Wanneer Kergorlay zich verweesd voelde tijdens een verblijf in Berlijn, maakte hij zich 

de bedenking dat de Pruisische mentaliteit zo geheel anders was dan de Franse en dat hij 

vermoedde dat het protestantisme daar voor veel tussen zat. Hij vroeg Tocqueville of hij zijn 

indrukken kon bevestigen, maar deze hield de boot deels af. Kergorlay schreef: 

 

Le protestantisme me semble avoir chassé la bonhomie et la naïveté de tous les lieux 

où il s’est établi ; je crois de plus que la naïveté est une des sources les plus fécondes 

de l’imagination et des productions intellectuels. Ne penses-tu pas, comme je suis 

tenté de le faire, que le Déisme, ce qu’on appelle improprement religion naturelle, 

etc. s’accorde plus naturellement la bonhomie et la naïveté que le protestantisme et est 

ainsi plus favorable sous ce point de vue (sans en compter beaucoup d’autres) aux 

développements des facultés de l’esprit ?
35

 

 

Tocqueville antwoordde op een wijze die zowel ontwijkend als dubbelzinnig was: 

‘Quant à la question que tu me fais sur le protestantisme je suis très tenté d’être de ton avis. 

Mais c’est une opinion qu’on ne peut discuter quand on est à jeun comme moi’.
36

 Hij was dus 

‘zeer geneigd’ om Kergorlays mening te delen, al viel over die mening kennelijk niet te 

discussiëren als men zo nuchter was als Tocqueville… 

Hij scheen het gevoel te hebben dat een religie die zo rationeel is als het protestantisme 

eigenlijk geen echte religie is, ook al realiseerde hij zich dat precies die rationaliteit deel was 

van de verklaring waarom de protestantse geest spontaan rijmde met democratie. Maar zuiver 

religieus beschouwd, sprak de dromerigheid, ja zelfs de ‘naïviteit’ (zoals Kergorlay het 

noemde) van de katholieke kerk hem veel meer aan. 

Victor Jacquemont schetste een beeld van de Amerikaanse protestanten en van de wijze 

waarop zij de Franse katholieken bejegenden. Waarschijnlijk zouden zowel Tocqueville als 

Beaumont dat monkelend bevestigd hebben. Hij schreef dat in Amerika religie een thema was 

waarover gesproken werd zoals over eender welk ander onderwerp, zij het op gematigde 

toon. Fransen beschouwden zij, uit beleefdheid, al snel als heel goede katholieken, maar niet 

zonder enige blijk te geven van medelijden voor de bijgelovigheid van hun kerk. Wanneer de 
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Fransen zich lichtjes begonnen te verweren, deed men echter meteen smalend over de 

naïviteit en de onwetendheid van de katholieken en werden de gereformeerde denominaties 

geprezen, vooral door te wijzen op hun eminente redelijkheid.
37

 

Tocqueville wees erop dat in Amerika protestanten zich massaal bekeerden tot het 

katholicisme, zelfs in New England. Overdreven of niet, maar hij meende zeer goed de 

verklaring daarvoor te kennen. Wie écht religieus van aard was, zou na verloop van tijd, om 

diverse redenen, de maag vol hebben van het protestantisme en zou zich bekeren tot het 

katholicisme…
38

 

 

Toutes mes observations jusqu’à ce jour me portent à penser que les catholiques 

augmentent en nombre. Beaucoup d’Européens qui arrivent viennent les recruter mais 

les conversions sont nombreuses. La Nouvelle-Angleterre, le bassin du Mississipi 

commencent à s’en remplir. Il est évident que tous les esprits naturellement religieux 

parmi les protestants, les esprits graves et entiers, que le vague du protestantisme 

fatigue, et qui en même temps sentent vivement le besoin d’une religion, abandonnent 

de désespoir la recherche de la vérité et se rejettent de nouveau sous l’empire de 

l’autorité. Leur raison est un fardeau qui leur pèse et dont ils font le sacrifice avec 

joie ; ils deviennent catholiques. 

Le catholicisme, d’ailleurs, saisit vivement les sens et l’âme, et convient plus au 

peuple que la religion réformée.
39

 

 

Het klinkt vreemd, maar Tocqueville leek te menen dat het protestantisme na verloop van 

tijd eenvoudigweg zou verdwijnen. Hoe hij dat zag is onduidelijk. Het is moeilijk voor te 

stellen dat hij een toekomstbeeld had van een Amerika gespeend van protestantisme. Toch is 

dat wat hij liet uitschijnen. In ieder geval drukte hij meermaals de mening uit dat het 

katholicisme een echte (zo niet de enige echte) religie is. Dit argument wordt al eens gebruikt 

door katholieke apologeten, maar dat kan evengoed tegen hen worden gebruikt, dat is althans 

wat Marcel Gauchet impliciet deed. In antwoord op de commentaren die hij kreeg op zijn Le 

Désenchantement du monde stelde hij in zijn La religion dans la démocratie dat zijn concept 

van ‘la sortie de la religion’ vaak verkeerd begrepen werd: 

 

Sortie de la religion ne signifie pas sortie de la croyance religieuse, mais sortie d’un 

monde où la religion est structurante, où elle commande la forme politique des 

sociétés et où elle définit l’économie du lien social.
40

  

 

Wat Gauchet betreft had het christendom (inclusief het katholicisme) niet langer die 

structurerende functie die de antieke natuurreligies wel hadden. In die zin meende hij dat ‘het 

christendom’ al geen échte religie meer was (dus ook niet het katholicisme). Dat was veeleer 
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la religion de la sortie de la religion. Voor Tocqueville was de mens van nature een religieus 

wezen, maar tevens meende hij dat de democratische mens een enigszins andere psychè heeft 

dan de aristocratische mens.
41

 In die zin hoeft het dan ook niet te verbazen dat de wijze 

waarop mensen uiting geven aan hun religieuze aard, mee evolueert met hun psychè. In het 

licht van Gauchets uitwerking van het concept ‘sortie de la religion’, hoeft het dan evenmin 

te verbazen als de aanhangers van de ‘oude’ religie geneigd zijn om de ‘nieuwe’ religie af te 

doen als een misvatting van het religieuze als zodanig. Tocqueville had het dan wel over de 

eeuwige waarheid van een religie, maar, zuiver historisch bekeken, zijn er al veel zulke 

religies geweest en evenveel eeuwige waarheden; ze komen en gaan. 

Zoals gezegd, leek Tocqueville – zonder het te willen toegeven – te menen dat het 

katholicisme toegevingen zou moeten doen richting protestantisme, teneinde zich in te 

schrijven in een democratische samenleving. Als hij dan stelde te menen dat het 

protestantisme geen echte religie is, dan maakte hij het zichzelf moeilijk en als hij bovendien 

zou menen dat het protestantisme ronduit zou verdwijnen, dan wordt het helemaal 

onduidelijk welke toekomst Tocqueville zag weggelegd voor de democratie (en de rol die 

religie daarin zou spelen). 

Kort na zijn aankomst in Amerika schreef hij aan Kergorlay: 

 

C’est une chose incroyable à voir les subdivisions infinies dans lesquelles les sectes se 

sont partagées en Amérique. On dirait des cercles tracés successivement autour d’un 

même point ; chaque nouveau s’en éloigne un peu plus que son voisin. La foi 

catholique est le point immobile dont chaque nouvelle secte s’éloigne un peu plus en 

se rapprochant du pur déisme. [Un] pareil spectacle ne peut manquer de jeter l’esprit 

d’un protestant qui pense dans un doute inextricable ; aussi est-ce là le sentiment que 

je crois voir visiblement régner au fond de presque toutes les âmes.
42

 

 

Van het deïsme blijft intussen weinig over en in het hedendaagse Amerika is er 

vooralsnog weinig of niets te merken van de trend die Tocqueville voorspelde, namelijk een 

moeheid ten aanzien van het protestantisme ten gunste van een bloeiend katholicisme. 

In de gepubliceerde versie van De la démocratie staat: 

 

Si le catholicisme parvenait enfin à se soustraire aux haines politiques qu’il a fait 

naître, je ne doute presque point que ce même esprit du siècle, qui lui semble si 

contraire, ne lui devînt très favorable, et qu’il ne fît tout à coup de grandes 

conquêtes.
43

 

 

Maar in zijn oorspronkelijk manuscript stond er in de plaats van die laatste halve zin iets 

veel spectaculairder. In plaats van ‘et qu’il ne fît tout à coup de grandes conquêtes’ had hij 

geschreven: 

 

[…] et qu’il ne finit par être la seule religion de tous ceux qui auraient une religion. 

Je pense qu’il est probable que tous les hommes qui composent les nations 

chrétiennes en arriveront à la longue à n’être plus partagés qu’en deux partis. Les uns 

sortiront entièrement du christianisme et les autres entreront dans le sein de l’église 

romaine. 

 

                                                 
41

 Zie in dat verband zijn eerder besproken uitweiding over Madame de Sévigné die niet in staat bleek mee te 

voelen met het leed van de lagere, niet-adellijke standen. 
42

 (OC XIII-1, 228). 
43

 (DA2, 38-9). 
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Dus niet alleen de Amerikanen zouden gaandeweg het protestantisme afvallen, maar 

zelfs alle christelijke naties! Aangezien vandaag niet meer bekend is of hij deze radicale 

passage zelf heeft geschrapt, dan wel iemand anders, is het ook niet duidelijk of hij deze 

mening daadwerkelijk was toegedaan. 

CHRISTENDOM ALS POLITIEKE FILOSOFIE 

Zoals vermeld, schreef Tocqueville te menen dat gelovigheid de natuurlijke toestand is 

van een mens en het ongeloof eerder een accident. Hij meende dat de grandeur van zowel de 

mens als zijn samenleving baat hebben bij een religieus geloof.
44

 Vooral voor democratische 

volkeren achtte hij hoe dan ook het geloof in de onsterfelijkheid van de ziel cruciaal en dat 

zouden de meeste religies onderwijzen.
45

 Eender welk geloof was beter dan materialisme en, 

nog meer, het daaruit voortvloeiende atheïsme.
46

 

Jack Lively meende dan ook dat voor Tocqueville alle religies ‘from the point of view of 

social discipline and morality’ gelijkaardig zijn
47

 en Marvin Zetterbaum stelde: ‘Tocqueville 

is virtually indifferent to the particular tenets professed by this or that democratic society’.
48

 

Ook al zag Tocqueville inderdaad in haast alle spirituele religies wel enig heil, toch liet hij er 

geen twijfel over bestaan dat geen religie beter kan gedijen in een democratische samenleving 

dan het christendom. 

Volgens Tocqueville is het gebruikelijke karakter van religies om de mens op zich te 

beschouwen, los van de wetten, gebruiken en tradities van het land waarin hij leeft.
49

 Om 

modererend en constructief te kunnen werken in een democratie, dient een religie een 

universeel karakter te hebben en het principe van scheiding tussen kerk en staat is daartoe van 

kapitaal belang, aldus Tocqueville. 

Hij beschouwde het christendom als een moderne en democratische religie en daarbij kan 

men zich de vraag stellen welke religie, buiten het christendom, hieraan voldoet. Zowel het 

katholicisme als het protestantisme bekritiseerde hij occasioneel, maar voor het christendom 

was er enkel lof. 

Wanneer Tocquevilles christendom echter door een theologische bril wordt bekeken, 

kunnen enkele bezwaren worden aangetekend. Volgens Sanford Kessler had dat te maken 

met een dilemma waarmee Tocqueville zich geconfronteerd zag; enerzijds meende hij dat het 

niet alleen goddeloos, belachelijk en irrationeel zou zijn om een nieuwe religie te 

                                                 
44

 ‘Il n’y a point de religion qui ne place l’objet des désirs de l’homme au-delà et au-dessus des biens de la 

terre, et qui n’élève naturellement son âme vers des régions fort supérieures à celles des sens. Il n’y en a point 

non plus qui n’impose à chacun des devoirs quelconques envers l’espèce humaine, ou en commun avec elle, et 

qui ne le tire ainsi, de temps à autre, de la contemplation de lui-même’. (DA1, 34) 
45

 ‘La plupart des religions ne sont que des moyens généraux, simples et pratiques, d’enseigner aux hommes 

l’immortalité de l’âme. C’est là le plus grand avantage qu’un peuple démocratique retire des croyances, et ce 

qui les rend plus nécessaires à un tel peuple qu’à tous les autres’. (DA2, 130) 
46

 ‘Assurément, la métempsycose n’est pas plus raisonnable que le matérialisme ; Cependant, s’il fallait 

absolument qu’une démocratie fît un choix entre les deux, je n’hésiterais pas, et je jugerais que ses citoyens 

risquent moins de s’abrutir en pensant que leur âme va passer dans le corps d’un porc, qu’en croyant qu’elle 

n’est rien’. (DA2, 130) 
47

 (Lively 1962, 184). 
48

 (Zetterbaum 1967). Zie ook (Kessler, Tocquevile's Civil Religion 1994, 48, 196). 
49

 ‘Le caractère habituel des religions est de considérer l'homme en lui-même, sans s'arrêter à ce que les lois, 

les coutumes et les traditions d'un pays ont pu joindre de particulier à ce fonds commun. Leur but principal 

est de régler les rapports généraux de l'homme avec Dieu, les droits et les devoirs généraux des hommes entre 

eux, indépendamment de la forme des sociétés. Les règles de conduite qu'elles indiquent se rapportent moins à 

l'homme d'un pays ou d'un temps qu'au fils, au père, au serviteur, au maître, au prochain’. (ARR, 61-2). 
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ontwikkelen, aangepast aan de nieuwe tijden van gelijkheid
50

, anderzijds strookten niet alle 

aspecten van de traditionele christelijke moraal met zijn denkbeelden over democratie. 

Kessler, die zelf weliswaar geen theoloog is (en ook geen christen)
51

, meende dat 

Tocquevilles oplossing erin bestond ‘[…] to fashion a democratic version of Christianity 

which retained only the elements of the traditional faiths compatible with freedom’.
52

 Hij zag 

drie elementen in Tocquevilles voorstelling van het christendom die niet zouden stroken met 

het christendom zoals het wordt voorgesteld in de christelijke Bijbel… 

 

Although Tocqueville accepts much of traditional Christian morality as we can see 

here, he changes it in subtle ways to make it more compatible with democratic 

principles. First, he downplays or omits certain Christian virtues such as humility 

which he considered harmful to democrats. Second, he transforms the traditional 

Christian indifference to government to support for liberal democracy. […] Finally, 

he deemphasized the otherworldly, altruistic character of Christian morality by 

grounding it firmly in the doctrine of self-interest.
53

 

 

Kesslers eerste kritiek is wellicht terecht, ook al is het niet eenvoudig om die heel 

concreet te staven. Het enige voorbeeld dat hij aanhaalt – dat van nederigheid – gaat 

ongetwijfeld terug op de volgende passage: 

 

Loin donc de croire qu’il faille recommander à nos contemporains l’humilité, je 

voudrais qu’on s’efforçât de leur donner une idée plus vaste d’eux-mêmes et de leur 

espèce ; l’humilité ne leur est point saine […].
54

 

 

Maar de betekenis van het begrip ‘humilité’ (verwant aan het werkwoord humilier 

oftewel ‘vernederen’) is niet geheel eenduidig. Zoals het betaamt voor een authentiek 

edelman was Tocqueville alvast een bescheiden man die bijvoorbeeld als politicus nooit zijn 

persoon centraal stelde. Maar ook al stond hij afkerig ten aanzien van grote sier en 

zelfgenoegzaamheid, toch betreurde hij het als mensen hun eigen kunnen onderschatten en 

als zij daardoor kostbare verwezenlijkingen mislopen. Een vergelijkbare onduidelijkheid deed 

zich trouwens ook voor met de schijnbaar verwante begrippen ‘trots’ en ‘menselijke 

grandeur’; het eerste zag Tocqueville als bron van kwaad, maar het tweede stond bij hem 

aangeschreven als een bijzonder hoog goed. Kierkegaard stelde het christendom terecht voor 

als een religie van paradoxen
55

 en ook in het Nieuwe Testament staan begrippen als 

nederigheid en grandeur dichter bij elkaar dan men op het eerste gezicht zou denken.
56

 

In zijn brief aan de christenen van Galaten (5:22-3), somde de apostel Paulus de 

zogenaamde ‘vruchten van de Geest’ op – zijnde liefde, vreugde, vrede, geduld, 

vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing – dewelke vaak in 

                                                 
50

 ‘Cela suffirait pour prouver qu’une religion nouvelle ne saurait s’établir dans ces siècles, et que toutes 

tentatives pour la faire naître ne seraient pas seulement impies, mais ridicules et déraisonnables. On peut 

prévoir que les peuples démocratiques ne croiront pas aisément aux missions divines, qu’ils se riront 

volontiers des nouveaux prophètes et qu’ils voudront trouver dans les limites de l’humanité, et non au-delà, 

l’arbitre principal de leurs croyances’. (DA2, 21-2) 
51

 In de eerste zin van het voorwoord van zijn standaardwerk ‘Tocquevilles Civil Religion’, liet hij verstaan zelf 

geen christen te zijn, maar een jood. (Kessler, Tocquevile's Civil Religion 1994, ix). 
52

 (Kessler, Tocquevile's Civil Religion 1994, 51). 
53

 (Kessler, Tocquevile's Civil Religion 1994, 55). 
54

 (DA2, 207). 
55

 (Kierkegaard 1985). 
56

 Zo zou God zichzelf hebben verlaagd – door Jezus – tot mens en zou Jezus een slavendood zijn gestorven, 

maar in het passieverhaal wordt precies daardoor de grootsheid van God als mens benadrukt. 
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verband worden gebracht met een christelijke deugdenethiek.
57

 Het klopt dat deze begrippen 

niet centraal stonden in Tocquevilles oeuvre, ook al oogt niets manifest strijdig met zijn 

voorstelling van de christelijke moraal. 

In feite was er geen reden om Kesslers eerste kritiek te beperken tot de christelijke 

moraal, of althans tot de ‘Christian virtues’. Doorheen Tocquevilles oeuvre merkt men 

inderdaad dat heel wat sleutelelementen van het christendom onbesproken of 

ondergewaardeerd zijn gebleven, ook niet als ze relevant zijn. Hij geeft in ieder geval nooit 

de indruk als christen te spreken over politiek, eerder als politiek denker over het 

christendom. 

Zo vernoemde Tocqueville hooguit les évangiles, maar nooit la Bible. Op l’Ancien 

Testament leek hij zelfs neer te kijken, terwijl dat qua volume drie kwart van de christelijke 

Bijbel uitmaakt. Sterker nog, eerder in dit werk werd reeds vermeld dat Tocqueville de 

Thora, die volgens de Bijbel God zelf aan Mozes had gegeven (met daarin onder meer de 

Tien Geboden), niet benoemde als ‘la législation de Dieu’, maar wel als ‘la législation d’un 

peuple rude et à demi civilisé’. Hij vernoemde hooguit Jésus, maar voorts wordt in heel zijn 

Œuvres complètes nauwelijks enige andere Bijbelse naam genoemd. Ook de meeste grote 

heilsmomenten komen nauwelijks of niet aan bod: schepping, zondeval, zondvloed, verbond, 

kruisdood, opstanding, wederkomst… Opvallend in Tocquevilles oeuvre was ook het geringe 

belang dat werd gehecht aan de eschatologische component van het christendom, nochtans 

een sleutelelement voor de authentieke christen en menig idealist. Wat dat betreft werd 

hooguit het hiernamaals genoemd in abstracte bewoordingen (nooit de eindtijd). 

Wie met De la démocratie en Amérique in het achterhoofd Webers Die protestantische 

Ethik und der Geist des Kapitalismus doorneemt, wordt getroffen door bepaalde 

gelijkenissen. Zo vond Weber de protestantse werkethiek voornamelijk terug bij de 

puriteinen. Wanneer men dan de democratie (via ‘vrije markt’) verengt tot het kapitalisme, 

komt men al snel tot het besluit dat Weber wel erg schatplichtig was aan Tocqueville in de 

uitwerking van magnum opus (ook al heeft Weber zijn bewondering voor Tocqueville nooit 

verborgen).
58

 Maar hieruit kan men evengoed besluiten dat Tocqueville zelf niet tot bij 

Webers bekende theorie is gekomen, omdat hij onvoldoende oog had voor de eschatologische 

component die niet alleen cruciaal is in het christendom, maar ook in Webers theorie. Meer 

bepaald heeft Tocqueville onvoldoende ingeschat wat de logische consequenties waren van 

de combinatie van de puriteinse ethiek van hard werken (om de hemel te verdienen) en 

tegelijk sober te leven (eveneens om de hemel te verdienen).
59

 

Kesslers tweede kritiek valt gemakkelijker te staven. Het gedrag van de christenen 

tijdens de eerste drie eeuwen werd gekenmerkt door een immense (neoplatoonse) verzaking 

aan deze wereld. Het vroege christendom was een volstrekt geestelijke religie, nog 

geestelijker dan het jodendom.
60

 Als Jezus te kennen gaf dat het innen van belastingen God 

onverschillig laat, overdreef Kessler niet door te spreken over ‘Christian indifference to 

government’ en als Jezus dit zei op een ogenblik dat zijn eigen land kreunde onder een 

militair bezettingsregime, dan gaf hij inderdaad niet de indruk dat ‘liberal democracy’ hoog 

op zijn agenda stond. 

                                                 
57

 (Nullens 2006, 157). 
58

 Merk bijvoorbeeld op dat in de heel uitvoerig geannoteerde vertaling van Die protestantische Ethik in de 

reeks Routledge Classics breed wordt uitgeweid over de belangrijke rol van de puriteinen in Webers 

theorievorming, zonder dat Tocqueville ooit wordt vernoemd. (Weber 2001) 
59

 Volgens de klassieker Der moderne Kapitalismus. Historisch-systematische Darstellung des 

gesamteuropäischen Wirtschaftslebens von seinen Anfängen bis zur Gegenwart van Werner Sombart vielen 

zowel het verschijnen van Tocquevilles De la démocratie als van Webers protestantische Ethik in hetzelfde 

tijdperk van het zogenaamde Hochkapitalismus. (Sombart [1:1916] 2012) 
60

 (Sanders, Geeft dan de kiezer wat de kiezer toekomt ... en de godsdienstige? Oerverhalen over de scheiding 

van Kerk en Staat 2005, 124). 
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Kesslers derde argument is eveneens terecht, met dien verstande dat hij ongetwijfeld the 

doctrine of self-interest rightly understood bedoelde, d.i. la doctrine de l’intérêt bien entendu 

(oftewel het verlichte eigenbelang) waar Tocqueville breed heeft over uitgeweid. Niettemin 

bieden Tocquevilles vertellingen over de wijze waarop de puriteinen hun polis hebben 

uitgebouwd, een mooi antwoord op een pertinente vraag die men zich kan stellen bij het 

samenleven van christenen in deze wereld. Hun samenlevingsverband was helemaal gericht 

op de beleving van das Jenseitige. Hun intelligente wetten en hun verlichte politiek waren 

daarvan slechts bijproducten. 

In een brief aan Arthur de Gobineau schreef Tocqueville in 1843 dat wanneer men het 

christendom wil bekritiseren, men twee zaken in acht dient te nemen… 

 

La première est celle-ci : le christianisme nous est arrivé à travers des siècles de 

profonde ignorance et de grossièreté, d’inégalité sociale, d’oppression politique ; il a 

été une arme dans les mains des rois et des prêtres. Il est équitable de le juger en lui-

même et non par le milieu à travers lequel il a été obligé de passer. […] La seconde 

chose à quoi il faut faire attention, c’est que le christianisme n’est pas une philosophie 

mais une religion.
61

 

 

Ook voor diegenen die het christendom niet willen bekritiseren, kunnen deze 

opmerkingen van pas komen, inclusief voor hemzelf. Hij beschouwde het christendom 

immers zelf niet bepaald en lui-même; het was eerder een onderdeel van zijn eigen politieke 

filosofie dan dat het voor hem een religie was. 

Niettemin is er mogelijk wel één element dat Tocquevilles eigenzinnige visie op het 

christendom vanuit theologisch oogpunt kan rechtvaardigen, een element waarop hij 

misschien beter scoort dan veel traditionele kerken. De leer van Jezus van Nazareth kenmerkt 

zich immers door een ongewone afwezigheid van legalisme. De heiligste boeken van islam, 

jodendom, hindoeïsme… zijn grotendeels codices, opsommingen van praktische regels 

waaraan gehoorzaamheid is geboden. De regels die Jezus naar voor schoof verschillen in die 

zin dat ze de individuele christen steeds opnieuw aanzetten tot reflectie en, meer algemeen, 

tot een niet-legalistische en barmhartige ingesteldheid. Wanneer Jezus gebood onze vijanden 

lief te hebben of onze andere wang aan te bieden, dan dienen zowel de meest intellectuele als 

de meest eenvoudige christen in elke concrete situatie opnieuw uit te maken hoe hij dat 

implementeert. Die morele ingesteldheid moet Tocqueville erg hebben aangesproken, terwijl 

zowat alle christelijke kerken dan maar hun eigen wetten en regels hebben ingesteld (via het 

canoniek recht, catechismussen, pauselijke bullen, enzovoort). 

CONCLUSIE 

Tocqueville kwam meestal blijgezind en behoorlijk coherent over wanneer hij het had 

over het christendom. Nochtans komen in zijn oeuvre slecht twee grote christelijke 

strekkingen voor, het rooms-katholicisme en het protestantisme, en als hij het daarover had 

leek hij vooral te worstelen. Het beeld dat hij in zijn werken gaf van het christendom scheen 

dus niet te corresponderen met een bestaande kerk en een bestaand geloof, maar veeleer met 

zijn eigen politiek-filosofische opvattingen. 

In het vorige hoofdstuk zagen we al dat Tocqueville in een moeilijke positie was beland 

met betrekking tot de inzichten die hij in Amerika had opgedaan over de verhouding tussen 

religie en democratie. Die waren immers verbonden met het protestantisme en met de 

                                                 
61

 (OC IX, 57-8). 
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voorgeschiedenis van Amerika, waardoor het niet evident was om ze te implementeren in 

Frankrijk… Dat is dan ook de belangrijkste reden waarom Tocqueville over het 

protestantisme en (nog meer) over het katholicisme twijfelachtige stellingen heeft neergezet 

met een argumentatie die onder zijn gebruikelijke hoge niveau lag. 

De stelling dat katholieken de meest republikeinse en democratische klasse zouden 

vormen van Amerika ging in tegen heel wat andere zaken die hij schreef over het 

protestantisme toen hij de ontstaansgeschiedenis van Amerika had ontvouwd. Bovendien had 

hij enkele jaren later, in het grootste vertrouwen, aan Corcelle geschreven te betwijfelen dat 

het katholicisme ooit de nieuwe samenleving zou aanvaarden. Wat hem misschien de meest 

realistische optie leek was dat het katholicisme, zakelijker en rationeler zou worden, minder 

omgeven door mystieke riten en bijgeloof, kortom dat het protestantser zou worden. 

Dat laatste was voor hem waarschijnlijk inderdaad nog de minst onrealistische optie, 

maar toch had hij ook die opening deels zelf afgesloten. Precies omdat het protestantisme zo 

nuchter was, had hij het moeilijk om het als een authentieke religie te beschouwen. Precies 

daarom achtte hij het waarschijnlijk dat alle christelijke naties gaandeweg zouden 

uiteenvallen in naties die het christendom geheel de rug toekeren en naties die toetreden tot 

de Romeinse kerk. Misschien schreef hij dat omdat hij het nodig vond om het protestantisme 

niet al te rooskleurig voor te stellen aan zijn landgenoten of misschien omdat hij dat werkelijk 

dacht. Hoe dan ook ziet het er voorlopig niet naar uit dat Tocqueville daar spijkers met 

koppen had geslagen. 

Tocqueville was al te creatief geweest in zijn voorstellingen van zowel het 

protestantisme als het katholicisme en dat geeft dus aan hoezeer hij worstelde om zijn 

Amerikaanse inzichten over religie en democratie te implementeren in Frankrijk… Maar 

misschien was hij te wanhopig. In het vorige hoofdstuk zagen we immers dat Tocqueville als 

politicus actief het principe van scheiding tussen kerk en staat heeft bepleit in zijn land. 

Daarmee ging hij lijnrecht in tegen de officiële leer van de meest dominante religie in zijn 

land, zijnde het rooms-katholicisme. Maar enkele decennia na zijn overlijden heeft Frankrijk, 

in 1905, een wet aangenomen waar hij zich waarschijnlijk wel mee had kunnen verzoenen 

(als het best haalbare in zijn land). Bovendien heeft nog eens zestig jaar later ook de 

katholieke kerk zich (tijdens het Tweede Vaticaans Concilie) verzoend met dat principe. Wat 

Tocquevilles concrete bijdrage is geweest aan de wet van 1905 is niet helemaal duidelijk (cf. 

infra), maar dat zou voor hem ook niet veel hebben uitgehaald. Als politiek denker én als 

politicus heeft Tocqueville zich nooit veel bekommerd om zijn eigen persoon. Pragmaticus 

als hij ten diepste altijd is geweest, telde voor hem enkel het resultaat.  
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6. Drie vragen, drie antwoorden 

INLEIDING 

Theodore Caplow opende in 1985 zijn artikel ‘Contrasting Trends in European and 

American Religion’ als volgt: 

 

The argument of this paper is that the predominant trends in American and in 

European religion are profoundly different and that the differences are largely 

explicable by the relationship between church and state in the United States and in the 

various countries of Europe. 

In making this argument, I shall borrow heavily from Tocqueville whose comments 

on the peculiarities of American religious comportment in contrast to the Europe of 

the 1830s are still cogent and still to some extent applicable 150 years later.
1
 

 

Intussen zijn we weer enkele decennia verder, maar die slotopmerking in het citaat blijft 

van toepassing. Grosso modo blijven de Fransen zweren bij hun mantra dat democratie 

moeilijk te verenigen valt met religie in de publieke sfeer, terwijl Amerikanen doorgaans 

menen dat religie heilzaam kan opereren in de publieke sfeer. Zoals eerder geciteerd, stelde 

Tocqueville met betrekking tot zijn landgenoten: 

 

Ceux qui niaient le christianisme élevant la voix et ceux qui croyaient encore faisant 

silence, il arriva ce qui s’est vu si souvent depuis parmi nous, non seulement en fait de 

religion, mais en toute autre matière. Les hommes qui conservaient l’ancienne foi 

craignirent d’être les seuls à lui rester fidèles, et, redoutant plus l’isolement que 

l’erreur, ils se joignirent à la foule sans penser comme elle.
2
 

 

Algemeen genomen blijkt dat nog steeds van toepassing te zijn in Frankrijk. Dat merkt 

men onder meer in de commentaren op de plaats die Tocqueville toekende aan religie in zijn 

politiek denken. Franse auteurs met een gelovige (i.c. katholieke) signatuur, zoals de priester-

jezuïet Pierre Gibert
3
 of Jean-Louis Benoît

4
 beperken zich tot descriptieve analyses over 

Tocqueville en religie. Ze weiden niet uit over hoe Tocquevilles scheiding tussen kerk en 

staat het toenmalige Frankrijk concreet vooruit had kunnen helpen en ze maken geen 

voorstellingen over de impact die een welbegrepen christelijke moraal zou kunnen hebben op 

hun land. De Fransen zijn niet noodzakelijk atheïstischer dan andere Europeanen, alleen 

behouden zij, ook de gelovigen onder hen, de reflex om in de publieke sfeer discreet te zijn 

over hun geloofsovertuigingen en dat geldt ook voor de academische publicaties over 

                                                 
1
 (Caplow 1985, 101). 

2
 (ARR, 184). 

3
 Als befaamd Frans theoloog is hij niet geneigd zich te mengen in het politieke debat. In zijn bekendste 

publicatie over Tocqueville, bespreekt hij diens gedachte over religie dan ook vooral descriptief. (Gibert et de 

Tocqueville, Egalité sociale et liberté politique : une introduction à l'oeuvre de Tocqueville 1977) Op het 

theïstische vlak was hij iets assertiever – zij het ook bescheiden – in zijn artikel L’idée de religion et de son 

avenir dans l'œuvre de Tocqueville. (Gibert 1995) 
4
 Jean Louis Benoît – een persoonlijke vriend van Pierre Gibert – heeft doorheen zijn gehele academische 

loopbaan gepubliceerd over Tocqueville en religie kwam daarbij vaak aan bod. Vaak trachtte hij Tocquevilles 

gedachten met betrekking tot religie zo accuraat mogelijk weer te geven, maar steeds descriptief. Occasioneel 

bekritiseert hij critici van Tocqueville, niet in het minst met betrekking tot religie, maar dan zonder ooit 

Tocquevilles standpunten over religie uitdrukkelijk te verdedigen. 
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Tocqueville. Voor religiekritiek is daarentegen volop plaats in de Franse publieke ruimte. 

Auteurs van niet-religieuze signatuur, zoals Camille Froidevaux-Metterie, Claude Lefort en 

Marcel Gauchet, bekritiseerden Tocqueville voluit omwille van de maatschappelijke rol die 

hij zag weggelegd voor religie. Zo meende Froidevaux-Metterie de Amerikaanse 

geschiedenis beter te kennen dan zowat alle Amerikaanse Tocqueville scholars die hem in 

regel loven voor zijn geschiedschrijving. Met haar artikel Le puritain n’est pas républicain 

poogde ze openlijk de Amerikaanse geschiedenis te herschrijven. De ondertitel ervan luidde: 

‘Pour une autre histoire de l’Amérique’.
5
 In verband met Tocquevilles overtuiging dat religie 

een heilzame werking heeft op de samenleving schreef Gauchet dat als de geschiedenis van 

de afgelopen eeuw ons iets heeft geleerd, we Tocquevilles begrippenkader precies moeten 

omdraaien.
6
 Lefort scheen die mening enigszins te delen, in die zin dat volgens hem 

Tocquevilles hang naar religie verband hield met een eenheidsverlangen dat kenmerkend zou 

zijn voor de aristocratie en lijnrecht ingaat tegen een grondkenmerk van de democratie, zijnde 

verdeling van de macht (cf. infra). Franse theïstisch geïnspireerde Tocqueville scholars 

hanteren nooit zo’n radicale taal om uiting te geven aan hun waardering van Tocqueville… 

Iets wat Amerikaanse Tocqueville scholars dan weer wel durven, zoals reeds werd 

geïllustreerd in de inleiding van dit werk. Academische publicaties van Amerikaanse auteurs 

over de maatschappelijke rol die Tocqueville zag weggelegd voor religie zijn haast nooit 

fundamenteel kritisch en de bestaande kritische teksten over Tocqueville in het algemeen zijn 

wankel qua filosofische onderbouw en qua daadwerkelijke kennis van Tocquevilles oeuvre.
7
 

Het heilzame karakter van de religieus geïnspireerde moraal wordt als zodanig nauwelijks of 

niet in vraag gesteld en Tocquevilles stelling dat Amerikaanse politici zich maar beter kunnen 

aandienen als gelovigen wordt evenmin betwist. 

Wat betreft de bestaande publicaties over Tocqueville en religie is het kortom treffend 

hoe Tocquevilles beschrijvingen van de verschillende benadering van religie in Frankrijk en 

Amerika ook zijn neerslag vindt in de publicaties over het thema van Tocqueville en religie. 

                                                 
5
 (Froidevaux-Metterie, Le puritain n’est pas républicain. Pour une autre histoire de l’Amérique 2001). Een 

ander artikel van haar was getiteld ‘L'Église américaine ou l'échec d'un catholicisme « dans le siècle » (1780-

1899)’ Daarin wordt Tocqueville niet vernoemd, maar worden ook zijn terechte bevindingen met betrekking 

tot het Amerikaans katholicisme geheel tegengesproken. (Froidevaux-Metterie 1999) In 2007 publiceerde ze 

een artikel dat als doel had om af te rekenen met een vermeende neiging van de Fransen om de Amerikaanse 

geschiedenis al te religieus op te vatten. Volgens haar zou Tocqueville mede aan de basis liggen van dat 

‘misverstand’: ‘En remontant aux origines intellectuelles de l'interprétation sur-religieuse qui caractérise le 

regard français sur l'histoire américaine, on observe que le malentendu s'est nourri à trois sources : deux 

auteurs, Tocqueville et Max Weber, et un évènement, la loi de 1905’. (Froidevaux-Metterie, États-Unis : 

comprendre l'énigme théocratico-laïque 2007, 106) 
6
 ‘Si le siècle écoulé depuis lors établit une chose, c’est qu’il faut renverser les termes de Tocqueville, et tenir 

pour traits d’essence des démocraties ce qu’il imputait lui aux séquelles de l’accident révolutionnaire […]’. 

(Gauchet, Tocqueville, l’Amérique et nous 1980, 61) Verder in dit hoofdstuk wordt daar dieper op ingegaan. 
7
 Met betrekking tot religie zijn mij geen frappante voorbeelden gekend waarbij Tocqueville ernstig wordt 

bekritiseerd door Amerikanen, maar meer algemeen is het treffend hoe slecht geïnformeerd Daniel Choi een 

striemende kritiek schreef over Tocquevilles oeuvre in het algemeen; zie (Choi, The Obsolescence of 

Tocqueville's New Political Science 2005) en (Choi, Unprophetic Tocqueville 2007). De eerste publicatie 

betreft het proefschrift van Daniel Choi, verdedigd aan Harvard University. De tweede is zijn enige publicatie 

over Tocqueville die een spin-off is van dat proefschrift. De zwakte van de analyses zit in de heel subjectieve 

selectie van passages uit het oeuvre van Tocqueville (hij bekritiseerde Tocqueville over zijn uitweiding over 

het erfrecht zoals hij het even aanhaalde in zijn essay État social et politique de la France avant et depuis 

1789, terwijl Tocqueville veel dieper inging op dat onderwerp in De la démocratie, waar duidelijk wordt dat 

Choi de beknopte uitweiding in het essay geheel verkeerd had geïnterpreteerd), zijn gebrekkige kennis van de 

Europese cultuur (zo bleek hij geheel onwetend te zijn over het sociale drama dat gepaard ging met de 

Industriële Revolutie in Engeland; Tocquevilles aanklacht van dat drama interpreteerde hij als een bewijs dat 

Tocqueville tegen vooruitgang was) en zijn gebrekkige kennis van Tocquevilles oeuvre (Tocquevilles 

belangrijkste teksten over de industrialisatie van Engeland – Mémoire sur le paupérisme en Voyages en 

Angleterre et Irlande – vernoemde hij eenvoudigweg niet, ook al is die laatste tekst beschikbaar in het Engels). 
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In dit hoofdstuk zullen sleutelvragen worden gesteld aangaande de plaats die Tocqueville 

aan religie verleende in zijn politieke denken en het hoeft niet te verbazen dat daarvoor 

gebruik zal gemaakt worden van kritieken die werden geformuleerd door Franse auteurs. Ten 

eerste zal de vraag worden gesteld op welke modellen Tocqueville zich heeft gebaseerd en 

waar hij zijn belangrijkste inspiratie heeft gevonden. Ten tweede: heeft Tocqueville in zijn 

politieke denken geen overdreven rol aan religie toebedeeld? En ten derde: houdt de rol die 

Tocqueville toekende aan religie geen verband met een zekere nostalgie naar een 

eenheidsdenken dat eerder kenmerkend is voor het pre-democratische politieke denken dan 

voor het democratische en dat strijdig is met de democratische gedachte van een verdeling 

van de macht? 

Wat de beantwoording van de twee laatste vragen betreft, zal vertrokken worden van 

twee bestaande, filosofisch onderbouwde kritieken, namelijk een kritiek van Claude Lefort en 

een van diens aanvankelijke discipel Marcel Gauchet. Beide auteurs hebben vrij radicale 

kritieken geschreven over Tocquevilles werk, maar toch zijn zij geen criticasters. Op diverse 

domeinen zijn zij eerder bewonderaars van hem. Zelfs doorheen hun soms heftige kritieken 

op Tocquevilles denken lieten zij nog bewondering blijken. Daar waar Lefort schreef 

‘Comme tout grand penseur, Tocqueville nous instruit par ses contradictions mêmes’
8
, 

schreef Gauchet dat Tocqueville behoorde tot ‘ces très rares auteurs qui ont eu le bonheur 

d’avoir raison contre eux-mêmes’.
9
 Bovendien heeft Tocqueville hen ook rechtstreeks 

geïnspireerd in hun eigen oeuvre. Zo hebben zowel Lefort als Gauchet dankbaar gebruik 

gemaakt van Tocquevilles uitdrukking ‘fait générateur’. Maar dus op het vlak van religie 

hebben zij Tocqueville op enkele essentiële punten diepgaand bekritiseerd. 

AAN WELKE MODELLEN SPIEGELDE TOCQUEVILLE ZIJN IDEAAL VAN EEN HARMONISCH 

FRANKRIJK? 

Inleiding 

Zoals in de inleiding van dit werk werd besproken, is het niet altijd vanzelfsprekend om 

in de interpretatie van een theorie rekening te houden met de persoonlijkheid van de bedenker 

van die theorie. Zo was Benjamin Constant een quasi-tijdgenoot van Tocqueville en hoewel 

zij ideologisch niet heel ver van elkaar verwijderd waren, ook niet op het vlak van religie, 

waren hun levensstijlen radicaal anders.
 10

 Daar waar de aristocraat Alexis de Tocqueville een 

integere gentleman was, woonde Constant als kind een tijdlang in een bordeel
11

, hij vergreep 

zich aan opium
12

, ging tijdens braspartijen regelmatig op de vuist
13

 en zijn gokverslaving 

verdronk hem in schulden die hij niet kon aflossen.
14

 

Zo beschouwd lijkt Tocquevilles persoonlijkheid onbelangrijk met betrekking tot de 

beoordeling van zijn oeuvre. Toch was zijn belevingswereld niet alleen van belang voor de 

totstandkoming van zijn theorieën, maar is die ook een interessant hulpmiddel om zijn 

theorieën te begrijpen en kritisch te kunnen beoordelen. Bijvoorbeeld, wanneer Tocqueville 

                                                 
8
 (Lefort, Réversibilité : Liberté politique et liberté de l'individu 1986, 247). 

9
 (Gauchet, Tocqueville, l’Amérique et nous 1980, 44). 

10
 Hoewel Helena Rosenblatt wees op de ideologische overeenkomsten tussen Constant en Tocqueville 

aangaande liberalisme en religie, schreef ze de verschilpunten uitdrukkelijk toe aan ‘their different 

temperaments, backgrounds and immediate historical contexts’. (Rosenblatt 2005, 169) 
11

 (Wood 2003, 34). 
12

 (Wood 2003, 23). 
13

 (Wood 2003, 228). 
14

 (Wood 2003, 59). 
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in de ontwikkeling van zijn theorieën occasioneel minder consistent werd, dan was dat haast 

altijd omdat hij was uitgekomen bij gevoelige punten uit zijn persoonlijke leven. 

Zoals al veelvuldig werd herhaald was het eeuwige streefdoel van Tocquevilles 

intellectuele en professionele arbeid niets anders dan het herstel van de harmonie in Frankrijk 

nadat het Ancien Régime was ontaard en vervolgens gewelddadig onderuit was gehaald 

tijdens de revolutie. Het is niet eenvoudig om helder op te lijsten welke hulpmiddelen hij 

daarvoor uiteindelijk heeft gevonden, al was een scheiding tussen kerk en staat daar een 

cruciaal onderdeel van. Maar Tocqueville legde sowieso nooit duidelijke conclusies neer aan 

het eind van een tekst en kennelijk ook niet voor zijn ultieme betrachting aangaande 

Frankrijk. Bovendien was Tocqueville zwijgzaam over zijn bronnen van inspiratie en 

evenmin heeft hij duidelijk weergegeven welke modellen hem hebben geïnspireerd. 

Niettemin bieden zijn levensverhaal en zijn Œuvres complètes heel wat elementen die 

toelaten om hierover verantwoord te gissen. 

Kindertijd 

Tijdens zijn kindertijd heeft Tocqueville vastgesteld dat geluk op aarde mogelijk is en 

dat mensen wel degelijk in staat zijn om harmonieus en constructief samen te leven. Het 

decor waarin hij opgroeide was echter aristocratisch en katholiek. Overal hing het parfum van 

excellentie, wierook en idealisme. De eenvoudige priester Louis Lesueur was voor 

Tocqueville waarschijnlijk het belangrijkste voorbeeld van wat men zich mag voorstellen bij 

een integer mens. 

Niettemin hing over die kindertijd de schaduw van de Terreur. Fysiek noch mentaal heeft 

zijn moeder haar gevangenschap en nakende executie ooit kunnen verwerken. Het was puur 

toeval dat Alexis het levenslicht heeft kunnen zien, namelijk omdat zijn ouders onverwacht 

amnestie werd verleend na de uitschakeling van Robespierre. Alexis groeide ook op met twee 

neven wiens ouders en zusje waren onthoofd. Kortom, het leek erop alsof tijdens zijn jonge 

leven alle goedheid vanuit zijn directe leefwereld kwam en al het kwaad vanuit de 

buitenwereld. Er was dus slechts een kleine denksprong vereist om te concluderen dat die 

buitenwereld nood had aan iets wat hij in zijn jonge directe leefwereld had ervaren. In die zin 

vormde die leefwereld een soort eerste model. 

Opvallend is echter hoe pragmatisch de volwassen Tocqueville die buitenwereld 

tegemoet is getreden. Nergens in zijn oeuvre staan duidelijke indicaties dat hij terug wilde 

naar het Ancien Régime, hoewel hij van inborst aristocraat is gebleven. Maar ook al was er 

enige nostalgie naar de excellentie van het verleden, toch wilde hij vooruit. De nieuwe tijd 

was aangebroken, daar was geen ontkomen aan, en de democratie beschouwde hij als de 

politieke consequentie van die tijd, alleen moest die nog volop vorm worden gegeven in zijn 

land. Dat is dan ook waar Tocqueville zijn leven lang al zijn intellectuele en professionele 

energie in heeft geïnvesteerd. 

De aanwijzingen dat zijn kindertijd daarvoor een belangrijke bron van inspiratie is 

geweest zijn divers. Zijn eerbied voor de priester Lesueur is altijd blijven afstralen op de 

leden van de clerus en woog kennelijk zwaarder door dan de wetenschap dat vele Franse 

clerici door arrogantie en machtsmisbruik het prestige van de kerk en het geloof ernstig 

hadden beschadigd. Door de waardigheid van zowel Lesueur als zijn vader is Tocqueville 

nooit het geloof verloren in de potentiële grandeur en morele kracht van de mens. Hoewel hij 

zelf zijn religieus geloof grotendeels is verloren, is hem altijd voor ogen blijven zweven hoe 

stimulerend het geloof was geweest voor Lesueur en zijn vader, maar ook hoe stimulerend 

het geloof was geweest voor hemzelf tijdens zijn kindertijd. Dat geloof maakte het leven niet 

alleen aangenamer, vrediger en eenvoudiger, het droeg ook een aanzienlijk potentieel in zich 

om de morele waardigheid van de mens naar boven te halen. 
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Voor zover bekend heeft Tocqueville nooit gezegd of geschreven dat zijn kindertijd als 

model heeft gestaan in zijn betrachtingen om Frankrijk terug op de sporen te krijgen, maar 

wanneer men met de ingrediënten daarvan in het achterhoofd zijn oeuvre doorneemt, lijkt het 

alsof hij dit thema voor zichzelf diep heeft overdacht. Het contrast tussen de goedheid van 

zijn leefomgeving en het kwaad van de buitenwereld was dramatisch in de ogen van de jonge 

Alexis. Het leek alsof hij wenste dat alle Fransen zouden kunnen proeven van het geluk 

waarvan hij wist dat het bestond, maar dat hij haast nergens in Frankrijk vond. 

Het geluk van zijn jongste jaren lag uiteraard ingebed in een context die lijnrecht inging 

tegen de toenmalige algemene tijdsgeest van Frankrijk. Zijn kindertijd was nog helemaal 

verankerd in het Ancien Régime en daar hadden de revolutionairen radicaal mee gebroken. 

Dat wist Tocqueville en hij begreep waarom de revolutionairen zich daar zo hevig hadden 

tegen afgezet. Hij besefte dat de excellentie van het Ancien Régime slechts voor weinigen 

was weggelegd (omwille van de standenmaatschappij) en dat de democratie een potentieel in 

zich droeg om alle mensen te verheffen. Dat laatste moest echter nog blijken. Uit al zijn 

aarzelingen en angsten ten aanzien van de democratie en uit al zijn denkwerk daaromtrent 

blijkt dat Tocqueville het niet vanzelfsprekend vond dat democratie de massa kon verheffen, 

maar daaruit blijkt ook dat hij het wel mogelijk achtte. 

Dat Tocqueville zich niet liet meeslepen door nostalgie naar de vervlogen tijd was niet 

alleen omdat hij een terugkeer onmogelijk achtte, maar ook omdat die hele 

maatschappijstructuur gekenmerkt werd door iets dat hij beschouwde als een fundamentele 

onrechtvaardigheid, namelijk de ongelijkheid van mensen. De potentiële voordelen van de 

democratie waren al snel duidelijk voor Tocqueville, alleen dienden de mogelijke 

bijwerkingen nog grondig onderzocht te worden. 

Uiteraard kon de kleine aristocratische cocon waarin Tocqueville was opgegroeid niet 

volstaan als model voor een miljoenensamenleving die het Ancien Régime definitief de rug 

had toegekeerd. Maar tijdens zijn kindertijd had hij de restanten van de mooiste aspecten van 

het Ancien Régime intens ervaren en Frankrijk had intussen nog maar weinig zoete vruchten 

geplukt van de democratie. Daarom heeft Tocqueville hoogstwaarschijnlijk nagedacht over 

de elementen die zijn kindertijd zo harmonisch hadden gemaakt. Hoe dan ook heeft hij diep 

nagedacht over de elementen die het postrevolutionaire Frankrijk zo onstabiel en wanordelijk 

hadden gemaakt en over de valkuilen die men in een democratie dient te ontwijken. De 

standenmaatschappij had wel plaatsgemaakt voor een rechtvaardigere égalité des conditions, 

maar wat zouden al die burgers met hun gelijke rechten doen? 

Religie was voor Tocqueville een sleutelelement geweest in de harmonie van zijn 

kindertijd. Tijdens het Ancien Régime was het niettemin fout gelopen met religie en in de 

democratie zag hij elementen die het geloof als zodanig deden afnemen onder de bevolking.
15

 

Het schrille contrast dat Tocqueville zag tussen enerzijds de gelukzaligheid en de 

grootsheid van de kleine omgeving waarin hij opgroeide en anderzijds de chaos in de rest van 

zijn grote land relateerde hij voor een groot stuk aan de vroomheid van het eerste milieu en 

het antiklerikalisme en het daaruit voortvloeiende atheïsme van het tweede milieu. Dus was 

het voor hem duidelijk dat ‘op een of andere wijze’ zijn land opnieuw nood had aan 

godsgeloof. Haast niets in Tocquevilles oeuvre gaat in tegen de gedachte dat godsgeloof bijna 

een noodzakelijke voorwaarde is voor het harmonisch samenleven van mensen en nog meer 

van vrije mensen… que faire d’un peuple maître de lui-même, s’il n’est pas soumis à 

Dieu ?’
16

 Nauw daarmee verbonden beschouwde hij het godsgeloof ook bijna als een 

noodzakelijke voorwaarde om de hogere menselijke aspiraties te vervullen. 

                                                 
15

 Vandaar dat hij had geschreven: ‘Lors donc qu’une religion quelconque a jeté de profondes racines au sein 

d’une démocratie, […] conservez-la […] avec soin comme le plus précieux héritage des siècles 

aristocratiques. (DA2, 130) 
16

 (DA1, 229). 
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Hoe rigoureus Tocqueville was in het aanhouden van die weinig evidente gedachten kan 

misschien best ingeschat worden aan de hand van een kritiek die hij schreef op de filosofie 

als zodanig: 

 

J’aurais eu un goût passionné pour les études philosophiques […] si j’avais pu en tirer 

plus de profit ; mais, soit défaut de mon esprit, soit manque de courage dans la 

poursuite de mon dessein, soit caractère particulier de la matière, j’en suis toujours 

arrivé à ce point de trouver que toutes les notions que me fournissaient sur ce point les 

sciences ne me menaient pas plus loin, et souvent me menaient moins loin que le 

point où j’étais arrivé du premier coup par un petit nombre d’idées très-simples […].
17

 

 

De overtuiging dat het godsgeloof een quasi noodzakelijke voorwaarde is voor het 

harmonisch samenleven van mensen en voor de vervulling van de hogere menselijke 

aspiraties beschouwde hij waarschijnlijk als één van die idées très-simples. Enerzijds kon hij 

de relativiteit ervan wel inzien (soit défaut de mon esprit, soit manque de courage…), maar 

anderzijds meende hij met die gedachte toch een heel eind te geraken. Hoogstwaarschijnlijk 

beschouwde hij dat eerder als een algemene vuistregel (waarop uitzonderingen mogelijk zijn) 

dan als een dogma. Als gevolg van zijn vroegste levenservaringen beschouwde Tocqueville 

het religieus geloof dus als een belangrijke potentiële facilitator voor zowel het harmonisch 

samenleven van mensen als voor hun grandeur. 

Amerika 

Hoe dan ook was er een ontzettende vertaalslag nodig om enkele ingrediënten van zijn 

kindertijd te transponeren naar heel de Franse Republiek. In de tijd tussen zijn existentiële 

crisis van veralgemeende twijfel en zijn Amerikareis had Tocqueville vermoedelijk geen idee 

hoe daar überhaupt kon aan begonnen worden. Hij was toen zowel zijn zekerheden als zijn 

bronnen van geluk verloren. Hij realiseerde zich dat de hier en daar nog nazinderende 

grandeur van de aristocratie een zinkend schip was en alle vroomheid kon wel eens 

gebaseerd zijn op een illusie. 

Voor de buitenwereld oogde Tocquevilles aanvankelijke beroepsleven als een 

onverdeeld succes, maar zijn ambities reikten verder dan een loopbaan in de magistratuur. 

Dat was niet noodzakelijk onbescheiden, want het was hem niet te doen om zijn eigen 

persoon – uit zijn levensverhaal blijkt alles behalve dat Tocqueville een egotripper was – 

maar wel om een hoger doel, namelijk zijn land. 

Het kan bijna niet anders dan dat het Tocqueville al vóór zijn Amerikareis was 

opgevallen dat religie een belangrijke rol speelde in dat democratische en voorspoedige land. 

Figuren als Michel Chevalier en Victor Jacquemont waren hem al voorgegaan en beiden 

hadden zij ook de plaats van religie in Amerika bestudeerd en beschreven. Als Tocqueville 

schreef ‘À mon arrivée aux États-Unis, ce fut l’aspect religieux du pays qui frappa d’abord 

mes regards’
18

, dan was dat waarschijnlijk het gevolg van een gerichte waarneming. Het is 

niet onwaarschijnlijk dat Tocquevilles verlangen om naar Amerika te gaan, in belangrijke 

mate was ingegeven door signalen die hij voordien al had opgevangen over een sterke 

democratie die het godsgeloof omarmde. 

In ieder geval moet het hem veel hoop hebben gegeven om een volwaardige democratie 

aan te treffen waarin het geloof ongeveer evenveel betekende voor de vrije burgers als het 

voor hem als kind had betekend. Dat het land tegelijk harmonisch, vreedzaam, voorspoedig 

en groots was, leek te bevestigen dat religie een zalvende werking heeft op het samenleven 
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 (OC7, 476). 
18

 (DA1, 229). 
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van mensen. In Amerika bleek dat de problemen waar Frankrijk mee kampte niet 

noodzakelijk inherent waren aan de democratie en dus misschien oplosbaar. 

Gezien zijn persoonlijke voorgeschiedenis moet het voor Tocqueville verleidelijk zijn 

geweest om het verschil tussen de sukkelende democratie in Frankrijk en de grootse 

democratie in Amerika toe te schrijven aan de verschillende plaats die religie bekleedde in 

deze beide landen. Op deze manier was Amerika een soort tweede model waarvan 

Tocqueville zich kon bedienen om Frankrijk op de sporen te krijgen. 

Hoewel hij net nog geen vijfentwintig jaar was toen hij arriveerde in Amerika, is het 

moeilijk om doorheen zijn biografie nog meer modellen te bespeuren die hem zouden hebben 

geïnspireerd met betrekking tot de harmonisering van Frankrijk. Eventueel Engeland nog. 

Volgens Tocqueville hadden zowel de aristocratie als de kerk daar in veel grotere mate hun 

waardigheid en juiste plaats behouden, maar hij was erg aangeslagen door ‘het sociale 

monster’ dat de industrialisering daar met zich had meegebracht. Daardoor was zijn 

enthousiasme voor dat land aanzienlijk minder dan voor Amerika. Dat laatste land was 

ronduit voorspoedig, democratisch en religie speelde er niet alleen een belangrijke rol in het 

alledaagse leven, maar zij had (op indirecte wijze!) ook een belangrijke rol gespeeld in de 

concrete vormgeving van het hele politieke bestel van het land. 

Als hij vóór zijn Amerikareis nog geen idee had hoe het geloof van zijn vroege jeugd een 

constructieve rol kon spelen in het postrevolutionaire Frankrijk, ontdekte hij in Amerika het 

principe van scheiding tussen kerk en staat. Hij kwam tot de overtuiging dat dat principe een 

sleutelelement was in het harmonische karakter van de Amerikaanse samenleving en in die 

richting heeft hij dan ook sterk geijverd doorheen zijn hele politieke carrière. 

Nochtans verschilde de voorgeschiedenis en het religieuze landschap in Amerika 

aanzienlijk met Frankrijk. Ten eerste was het land overwegend protestants, ten tweede was 

het Amerikaanse religieuze landschap heel versnipperd en ten derde was het land in zekere 

mate opgericht vanuit een religieuze motivatie. Als leden van onderdrukte religieuze 

minderheden in Europa waren velen naar Amerika gekomen om er hun religie op hun eigen 

wijze, in alle vrijheid te belijden. Om die drie redenen waren religieuze tolerantie en 

scheiding tussen kerk en staat er spontaan opgedoken. Zowat alle gelovigen én ongelovigen 

ondersteunden die principes met veel overtuiging. 

Tocqueville heeft doorheen zijn politieke loopbaan zijn uiterste best gedaan om een 

scheiding tussen kerk en staat te bekomen in zijn land, maar hij heeft nooit omstandig 

uitgelegd hoe hij dat probleem van die religieuze verschillen tussen beide landen kon 

overwinnen. 

Conclusie 

Vandaag oogt het vreemd dat een gezaghebbend denker over democratie als Tocqueville 

veel inspiratie scheen te hebben geput uit zoiets kleinschalig als zijn eigen huisgezin, dat 

bovendien nog vastzat in een verleden dat nooit meer zou terugkeren. Het is al begrijpelijker 

dat hij Amerika als model nam, ook al hebben een aantal Franse intellectuelen daar vragen 

bijgesteld (cf. infra) en ook al was dat maar een bescheiden concretisering van de wijze 

waarop hij enkele elementen uit zijn kindertijd kon gebruiken voor zijn eigen land. 

Aan het eind van zijn oeuvre blijft deels open welke elementen van zijn kindertijd en zijn 

observaties in Amerika Tocqueville op welke manier wilde implementeren in Frankrijk. De 

religie die hij gekend had in zijn kindertijd maakte maar kans om haar constructieve 

maatschappelijke rol te spelen als zij zich verhield tot de politiek zoals dat in Amerika het 

geval was. Die les heeft hij zeker getrokken uit zijn beide modellen en dat was al veel. Maar 

het is onduidelijk of er meer was. Bovendien zijn er twee hamvragen die zich opdringen bij 

de genoemde modellen. Ten eerste is er de vraag of Tocqueville niet te veel belang hechtte 
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aan religie in zijn betrachtingen om de democratie in het algemeen en de Franse in het 

bijzonder leefbaar te houden? En ten tweede: had Tocqueville wel voldoende gebroken met 

het Ancien Régime? 

Die tweede vraag kan worden verfijnd. Een essentieel verschil tussen het Ancien Régime 

en de democratie is dat het eerste er een organisch maatschappijmodel op nahoudt en het 

tweede wordt gekenmerkt door een versnippering van de macht. Bijgevolg kan deze vraag 

specifieker worden gesteld op de volgende manier: had Tocqueville voldoende oog voor de 

cruciale rol van ‘verdeeldheid’ van de macht in een democratie? Deze vragen zullen 

behandeld worden aan de hand van een kritische beschouwing van de antwoorden die Lefort 

en Gauchet hierop formuleerden. 

VERLEENDE TOCQUEVILLE EEN TE GROOT BELANG AAN RELIGIE IN ZIJN POLITIEKE 

DENKEN (IN HET BIJZONDER MET BETREKKING TOT DEMOCRATIE)? 

Inleiding 

Uit wat we tot nog toe zagen is gebleken dat Tocqueville een motief had om veel belang 

te hechten aan religie in zijn politieke denken. Religie zou, indien juist begrepen, een gunstig 

effect hebben op de zeden van een volk, waardoor het gevaar van bepaalde valkuilen van de 

democratie zou kunnen afnemen. Het is dan natuurlijk van belang om te achterhalen of deze 

redenering klopt. Dat is van belang voor de samenleving zelf – burgers hebben er baat bij te 

weten wat goed voor hen is – en de waarheid heeft ook haar rechten. In die zin is het van 

belang te weten of Tocqueville in de marge van zijn overtuiging dat religie heilzaam kan zijn 

voor de samenleving, theorieën zou hebben ontwikkeld die niet kloppen, die ongeloofwaardig 

zijn of die gebaseerd zijn op onrechtmatige argumenten. 

Dat laatste lijkt alvast het geval te zijn. Zoals werd toegelicht in het tweede hoofdstuk, 

heeft Tocqueville in zijn publicaties niet altijd zijn diepste gedachten weergegeven met 

betrekking tot religie. Er werd beargumenteerd dat het om tactische redenen was dat hij een 

theorie heeft ontwikkeld over de Voorzienigheid, waarvan mag betwijfeld worden of hij wel 

zelf alles geloofde wat hij daarover schreef. Een vergelijkbaar geval werd ook besproken in 

het vijfde hoofdstuk, waar Tocqueville, andermaal om tactische redenen, de compatibiliteit 

tussen de leer van de Roomse kerk en de democratie heeft verdedigd met argumenten 

waarvan hij moet hebben geweten dat ze niet geheel consistent waren. Dergelijke elementen 

helpen om tussen de lijnen te lezen van zijn publicaties. Als iemand zijn lezers wil overtuigen 

van het belang van ‘God’, terwijl hij zelf enkel geloofde in het belang van ‘een geloof in 

God’ dan heeft de lezer het recht dat te weten en dat geldt wellicht nog meer voor de 

filosofische lezer. Het geloof van zijn kindertijd scheen hij verloren te zijn op zestienjarige 

leeftijd. Ongetwijfeld heeft hij dat beschouwd als een ongemakkelijk element in de 

ontwikkeling van zijn theorievorming. Dat kan bijvoorbeeld verklaren waarom hij zijn lezers 

een beeld voorhield van het christendom dat slechts partieel is – een subjectieve selectie van 

christelijke ideeën die stroken met de democratie – en daarom misschien onhoudbaar voor 

een oprecht gelovig christen. 

Om de waarde van zijn theorieën in te schatten is het om die reden dan toch minstens 

relevant om te achterhalen wat zijn eigen diepste gedachten waren en in de context van dit 

werk is het dan ook relevant om te achterhalen wat zijn diepste gedachten waren met 

betrekking tot God. Dat kan de lezer alvast helpen om een beter geïnformeerd oordeel te 

vellen over de geloofwaardigheid van deze of gene theorie van Tocqueville (i.c. met 

betrekking tot religie). 



193 

 

De plaats van religie, geloof en God in Tocquevilles persoonlijke denken 

Tocquevilles vroegste en misschien enige godsdienstleraar, Lesueur, was een idealist, 

zowel in de alledaagse betekenis als in de filosofische. Hij geloofde in een mogelijke 

perfectie van het leven en van de samenleving, in harmonie met een spiritueel ideaal, immer 

strevend naar het verheffen van de mens tot een hoger moreel niveau. Zelf was Tocqueville 

ook in ruime mate doordrongen van datzelfde idealisme. In een brief aan Sophie de 

Swetchine stelde hij te geloven dat God hem een natuurlijke aanleg had gegeven voor grootse 

daden en deugden, maar dat zijn gevoelens en verlangens grootser waren dan zijn 

mogelijkheden om die te kunnen realiseren. De wanhoop om die lotsbestemming te missen, 

stipte hij aan als ‘une des grandes causes de ce malaise intérieur, dont je n’ai jamais pu me 

guérir’
19

 

Tocqueville misprees het materialisme, ook hier in de dubbele betekenis. Hij verwierp 

geldzucht, kenmerkend voor het tijdperk van Louis-Philippe, evenals de kortzichtige 

behartiging van persoonlijke belangen (niet het welbegrepen eigenbelang) als basis van het 

politieke leven. Maar hij verwierp ook elke vorm van filosofisch materialisme (dat in regel 

gepaard gaat met atheïsme). Hij wilde niet weten van mechanistische theorieën zoals die van 

Henry Thomas Buckle, die de mens reduceerde tot een machine.
20

 

In een discussie met de Amerikaanse zakenman Nelson Marvin Beckwith, die meerdere 

jaren had doorgebracht in China, schreef hij te betwijfelen dat de Chinezen uitsluitend 

gedreven werden door een passie voor materieel welzijn (zoals Beckwith hem nochtans had 

verzekerd) en hij voegde daar aan toe: 

 

Je doute qu’on ait jamais vu pendant des siècles une grande masse d’hommes se 

renfermant dans la seule passion du bien-être matériel. Il n’a jamais manqué 

d’apparaître, de temps en temps, des aspirations plus hautes, et des élans de l’âme vers 

un monde invisible.
21

 

 

Hij meende dat het religieuze geloof een voorwaarde is om de hogere menselijke 

aspiraties te vervullen en het is op dat punt dat religie binnentrad in Tocquevilles visies op 

mens en samenleving. Zijn ideeën over de menselijke soort waren steevast gestuurd door een 

pascaliaans aandoende (en dus christelijke) antropologie. Een van de sterkste banden die 

Tocqueville vasthield aan het christendom was zijn overtuiging dat les évangiles blijk geven 

van respect voor de spirituele en morele verheffing van de mens. Niettemin neigde hij er 

steeds toe om religie te beschouwen vanuit het perspectief van de menselijke vrijheid en het 

welbevinden van de burgers. 

Als hij meende dat de verinnerlijking van het religieus geloof een voorwaarde is om de 

hogere menselijke aspiraties te vervullen, dan betrok hij dat ook op zichzelf. Hij was zeker 

van zijn zaak wanneer hij openlijk, krachtig en onophoudelijk de heilzame kracht benadrukte 

van religie. Hij was even zeker wanneer hij stelde dat die religie haar volle kracht maar kan 

manifesteren als men er daadwerkelijk in gelooft… Maar hij was onzeker over de grondslag 

van zowat iedere religie, namelijk het bestaan van een godheid zoals die wordt voorgesteld 

door die religie… Het was dus in die zin dat Tocqueville eerder geloofde in een geloof in 

God dan in God. Het is paradoxaal, maar hij beschouwde een authentieke religie, het 

christendom, als een soort religion civile, als een dienstmaagd van de politiek. Die 

overtuigingen waren het product van intense overpeinzingen en worstelingen… ook in die zin 
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 (Redier 1925, 282). 
20

 (OC6, 438-9). 
21

 (OC7, 511) en (OC VII, 236). 
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gaf het christendom beter zijn filosofische overtuigingen weer dan zijn religieuze. Iets wat hij 

inwendig erg betreurde. 

In het eerste hoofdstuk van het tweede volume van De la démocratie, genaamd De la 

méthode philosophique des Américains staat over het geloof van de Amerikanen: 

 

Le christianisme a donc conservé un grand empire sur l’esprit des Américains, et, ce 

que je veux surtout remarquer, il ne règne point seulement comme une philosophie 

qu’on adopte après examen, mais comme une religion, qu’on croit sans la discuter.
22

 

 

Als we dat op Alexis’ eigen geloof betrekken, was het christendom in zijn kindertijd une 

religion qu’on croit sans la discuter, maar naarmate hij volwassen werd evolueerde dat tot 

une philosophie qu’on adopte après examen. Immers, ‘après examen’ was hij tot de 

overtuiging gekomen dat een juist begrepen christendom een groot maatschappelijk nut in 

zich droeg, ook al was hij vervuld met twijfel over een aantal grondslagen van datzelfde 

christendom. In een brief aan Gobineau benadrukte hij weliswaar ‘que le christianisme n’est 

pas une philosophie mais une religion’.
23

 Maar als een agnost, zoals Tocqueville toch 

grotendeels was, met zo veel vuur het christendom verdedigt, wekt hij toch zelf de indruk dat 

christendom eerder te beschouwen als ‘une philosophie’ dan als ‘une religion’. 

Wat opvalt in Tocquevilles oeuvre is dat hij weinig of niets heeft geschreven over een 

aantal religieuze thema’s die volop in de kijker stonden in zijn tijd en in zijn land. Zo werd 

reeds besproken dat, hoewel Tocqueville een verwoed Rousseau-lezer was, nergens de 

uitdrukking ‘religion civile’ wordt vernoemd, noch in zijn publicaties, noch in zijn 

correspondentie, alsof hij nooit had gehoord van dat begrip. Tevens zagen we dat, hoewel 

Tocqueville zo sterk was benomen met de verhouding tussen kerk en staat in zijn land, hij in 

zijn publicaties of brieven nergens verwees naar het fameuze Concordaat van 15 juli 1801 

tussen de Heilige Stoel en de Franse republiek (meer bepaald tussen paus Pius VII en 

Napoleon Bonaparte) om de verhouding tussen kerk en staat vast te leggen in Frankrijk. 

Napoleon had overigens ook een concordaat afgesloten met de protestantse en met de joodse 

cultus in zijn land, maar uit Tocquevilles Œuvres complètes blijkt niet eens dat er überhaupt 

protestanten en joden leefden in Frankrijk. Zeker voor wat het concordaat met de joodse 

cultus betreft, heeft dat nochtans grote gevolgen gehad in Frankrijk die tot op heden 

doorwerken (cf. infra). Zelfs het begrip ‘déisme’, zo relevant voor het religieuze klimaat van 

het postrevolutionaire Frankrijk, heeft Tocqueville – voor zover bekend – nooit echt 

besproken en nauwelijks vernoemd.
24

 Ook het begrip laïcité komt noch in De la démocratie, 

noch in L’Ancien Régime voor. In De la démocratie komt zelfs het adjectief laïc niet voor (en 

nauwelijks in L’Ancien Régime). 

Het leek alsof Tocqueville onwetend was over al deze thema’s of dat de relevantie ervan 

hem ontging. Dat is uiteraard ondenkbaar, waardoor het waarschijnlijker is dat hij deze 

thema’s wilde doodzwijgen, ten einde zijn lezers niet te verwarren. Wellicht omdat ze niet 

pasten in zijn kijk op het geloof (in ‘zijn filosofie’ zeg maar), net zoals overigens ook zijn 

eigen twijfels niet pasten in zijn kijk op het geloof of ‘zijn filosofie’… dus ook op dat vlak 

wilde hij zijn lezers niet verwarren. 

                                                 
22

 (DA2, 17). 
23

 (OC IX, 58) 
24

 Uiterst zelden liet Tocqueville zich de term ‘déiste’ of ‘déisme’ (nooit ‘théiste’ of ‘théisme’) ontvallen, enkel 

terloops en enkel om te verwijzen naar iemand die het geloof verkeerd begrepen zou hebben of het geloof 

schade zou toebrengen. Zo zagen we reeds dat hij suggereerde dat het protestantisme uiteindelijk zou kunnen 

uitmonden in ‘pur déisme’ (OC XIII-1, 228) en voor wat betreft de unitaristen was hij daarin nog explicieter: 

‘Ce sont de purs déistes’. (OC5, 312) In L’Ancien Régime schreef Tocqueville: ‘Si l'épicurisme devint funeste 

au culte idolâtre des païens, le déisme ne le fut pas moins de nos jours aux visions judaïques adoptées par nos 

ancêtres’. (ARR, 296) 
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Hoe dan ook was Tocqueville niet transparant als het aankwam op zijn godsgeloof en om 

zijn theorieën daaromtrent te beoordelen is het relevant om dieper in te gaan op de mate 

waarin hij zelf al dan niet gelovig was. Het is immers moeilijk denkbaar dat zijn eigen geloof 

(of het gebrek daaraan) geen weerslag zou hebben gehad op de plaats die religie innam in zijn 

politieke denken (cf. supra). 

Voor wat de bijzondere aard van Tocquevilles eigen ‘geloof’ betreft, lijkt het te 

ontsnappen aan bijna elke theorievorming die betrekking heeft op het verschil tussen geloof 

en ongeloof. Niettemin is het zinvol om zijn geloof/ongeloof af te toetsen aan enkele van die 

theorieën. Dat laat immers toe om zijn eigen overtuigingen met betrekking tot God zo helder 

als mogelijk te situeren. 

Zo was zijn benadering ervan in zekere zin functionalistisch, utilitair of instrumenteel, 

maar gangbaar gebeurt zoiets op een berekende wijze, wat niet het geval was voor 

Tocqueville. Hoewel zijn respect voor Blaise Pascal groot was
25

, misprees hij diens 

welbekende weddingschap.
26

 Luis Díez del Corral stelde weliswaar dat Tocqueville dicht 

stond bij hen die, in de woorden van Pascal, ‘kreunend zoeken’ (‘cherchent en gémissant’), 

eeuwig geplaagd door twijfel en gevangen door de weddingschap
27

, maar daarmee was zeker 

niet alles gezegd over Tocquevilles houding ten aanzien van Pascals weddingschap.
28

 Zo 

trachtte Pascal met zijn weddingschap mensen tot het geloof te brengen met het eigenbelang 

als argument. Aangezien hij zelf diepgelovig zou zijn en aangezien zijn Pensées algemeen 

wordt beschouwd als een apologetisch werk, spreekt het voor zich dat Pascal het eigenbelang 

slechts gebruikte als lokaas om mensen tot geloof te brengen. Geloof was in Pascals 

redenering dus het einddoel (eigenbelang tot heil van het geloof), terwijl voor Tocqueville 

geloof slechts het middel was (geloof tot heil van het algemeen belang). Pascal trachtte zijn 

lezers kortom te brengen tot een Godvrezend bestaan met een argument dat bijna behoort tot 

de sfeer van een casino of zelfs tot de sfeer van afpersing. Het is dan ook ironisch en 

paradoxaal dat de diep gelovige Pascals met zijn weddingschap niet de indruk wekte mensen 

te willen brengen tot een oprecht religieus gevoel, terwijl de afvallige Tocqueville net een 

grote nadruk legde op de oprechtheid van het geloof.
29

 

Opmerkelijk aan de plaats van het christendom in Tocquevilles denken, is dat hij 

enerzijds weinig overtuigd was van de bovennatuurlijke aspecten ervan, maar dat hij het 

anderzijds niet alleen erg hoog inschatte, maar er ook bijna door geobsedeerd was. Om die 

reden was het onduidelijk waar men Tocqueville mag plaatsen in de grote tweespalt die 

Ludwig Wittgenstein (in zijn Lectures on Religious Belief) zag tussen een (overtuigd) 

gelovige en een (onverschillige) ongelovige… 

 

                                                 
25

 Volgens Françoise Mélonio werd Tocqueville door zijn tijdgenoten beschouwd als une sorte de Pascal 

politique. (Mélonio, Une sorte de Pascal politique : Tocqueville et la littérature démocratique 2005). Zelf 

noemde ze hem echter un pascalien sans la foi. (Mélonio, La religion selon Tocqueville: ordre moral ou esprit 

de liberté? 1984, 74) Jean-Louis Benoît voegde daar aan toe… sans nuit du Mémorial. (NOTES, 10) Daarbij 

kan men zich de bedenking maken dat Tocqueville wel een soort averechtse nuit du Mémorial heeft gekend. 

Zijn ‘aardbeving-ervaring’ leek althans enigszins op de dramatische openbaring van Blaise Pascal. Alleen was 

Tocquevilles ervaring een ‘openbaring’ van existentiële twijfel. Het mysterieuze perkament, waarop Pascal 

zijn bekeringservaring had beschreven, was vergelijkbaar met de verbrandde brief waarin Tocqueville het 

verlies van zijn geloof had beschreven. 
26

 Over deze weddingschap schreef Tocqueville: ‘Cette pensée qui ne me paraît indigne de la grande âme de 

Pascal résume parfaitement bien l’état des âmes dans les pays où la raison s’éclaire et s’affermit au même 

temps que les croyances religieuses challengent’. (DA2, 117) 
27

 (Díez del Corral 1965, 118). Zie ook (DA1, 229-30). 
28

 Voor een uitgebreide uitweiding hierover, zie (Sanders, The Strange Belief of Alexis de Tocqueville 2013, 

39-41). 
29

 (Sloat 2000). 
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Suppose someone were a believer and said: “I believe in a Last Judgement,” and I 

said: “Well, I’m not so sure. Possibly.” You would say that there is an enormous gulf 

between us. If he said “There is a German aeroplane overhead,” and I said “Possibly 

I’m not so sure,” you’d say we were fairly near. 

It isn’t a question of my being anywhere near him, but on an entirely different plane, 

which you could express by saying: “You mean something altogether different, 

Wittgenstein.”
30

 

 

Voor zij die volop geloven in de Dag des Oordeels, aldus Wittgenstein, is dat een beeld 

dat hen onophoudelijk vermaant of dat toch voortdurend rondgaat in hun hoofd.
31

 Voor 

diegenen die daar niet in geloven óf voor diegenen voor wie de Dag des Oordeels slechts een 

van de vele opties is, is dat niet het geval. Het betreft hier dus een veel groter verschil dan de 

tegenstelling in de discussie over het Duits vliegtuig dat al of niet overvloog. In dat laatste 

geval gaat het immers over twee opties binnen eenzelfde context, terwijl in het eerste geval er 

sprake is van twee geheel verschillende contexten. Maar op één of andere wijze lijkt het alsof 

Tocqueville toch beter kan gesitueerd worden in de religieuze context waaraan Wittgenstein 

refereerde met de ‘Dag des Oordeels’. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat Tocqueville 

geloofde dat er ooit zo’n dag zou komen, maar wat hij wel hartstochtelijk vreesde was dat hij 

zijn lotsbestemming zou missen om grootse daden en deugden te verrichten… ‘une des 

grandes causes de ce malaise intérieur, dont je n’ai jamais pu me guérir’ (cf. supra). Die 

lotsbestemming bracht hij overigens in verband met God… Misschien wel oprecht, misschien 

had hij op dat vlak een deïstische godheid in gedachten. Het moet gezegd, de instrumentele 

wijze waarop Tocqueville zich bediende van religie was geen instrumentalisme pur sang. 

Tocqueville was diep ongelukkig omdat hij het zo ‘nuttige’ godsgeloof zelf niet meer kon 

opbrengen. Uit zijn correspondentie blijkt dat hij een sterke wil had om te geloven, niet alleen 

om politieke, intellectuele of instrumentele redenen, maar ook omdat hij zo’n gelukzalige 

herinneringen had aan het geloof van zijn kindertijd. In een brief aan Francisque de Corcelle 

schreef hij wanhopig: ‘Si vous connaissez une recette pour croire en Dieu, donnez-moi-la’.
32

 

Aan Gobineau schreef hij: ‘Hélas ! [la voie de la foi] n’est pas ouverte à tous les esprits et 

beaucoup qui la cherchent sincèrement n’ont pas eu jusqu’ici le bonheur de la rencontrer’.
33

 

Aan Louis de Kergorlay schreef hij dat als hij een devoot ziet (un dévot), hij een extreem 

verlangen ervoer om ertoe te komen dat hij op dezelfde manier zou denken en voelen… 

waaraan hij meteen toevoegde: ‘avec l’évidence que cela m’est impossible’.
34

 En toen 

Tocqueville aan Gobineau schreef van ‘Je ne suis pas croyant’, haaste hij zich daar aan toe te 

voegen ‘(ce que je suis loin de dire pour me vanter) mais tout incroyant que je sois, je n’ai 

jamais pu me défendre d’une émotion profonde en lisant l’Evangile’.
35

 

Kortom, hoewel het geloven niet goed lukte, was er wel een religieus gevoel en een 

sterke wil om te geloven. Dat laatste kan dan ook verbanden oproepen met William James’ 

befaamde theorie van the will to believe. Hoewel Tocquevilles keuze tussen geloof en 

ongeloof voldeed aan alle criteria die James noodzakelijk achtte opdat een wil tot geloven ook 

effectief zou resulteren in een geloof (d.w.z. de keuze was ‘forced’, ‘living’ en ‘momentous’ 

en zij kon uit zichzelf niet beslecht worden op zuiver intellectuele gronden), was Tocqueville 

ongetwijfeld te empirisch in zijn denken om met een dergelijke theorie genoegen te kunnen 
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 (Wittgenstein 2007, 53). 
31

 ‘[…] suppose we said that a certain picture might play the role of constantly admonishing me, or I always 

think of it’. (Wittgenstein 2007, 55)  
32

 (OC XV-2, 29). 
33

 (OC9, 278). 
34

 (OC5, 321). 
35

 (OC IX, 57). 
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nemen en dus om effectief (volwaardig) te geloven.
36

 Wat dat betreft leent de kijk van 

Immanuel Kant op het begrip ‘geloven’ zich veel beter om een dieper inzicht te krijgen in 

Tocquevilles onvermogen én vermogen om te geloven.
37

 

Zoals bekend, schakelde Kant God uit als constitutief principe van de empirische wereld 

om Hem vervolgens terug in te schakelen als regulatief principe van de reden. Zo beschouwd 

is elk religieus geloof ten minste semi-fictioneel, d.i. een onbewezen constructie waarvan de 

verifieerbaarheid onzeker is.
38

 Maar bij nader inzien bleek Kant het begrip ‘geloven’ per 

definitie te beschouwen als een fictionalistische activiteit. 

In zijn essay Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie 

onderscheidde hij drie verschillende betekenissen van het woord ‘geloven’. Ten eerste kan 

het theoretisch worden beschouwd als een synoniem van ‘iets voor waarschijnlijk houden’.
39

 

Maar van datgene dat voorbij de grenzen van de mogelijke ervaring ligt, kan men niet zeggen 

of het al dan niet waarschijnlijk is. Datzelfde geldt voor zijn tweede betekenis, dat wil zeggen 

geloven in het getuigenis van iemand anders die beweert te kunnen verwijzen naar iets 

bovennatuurlijks. De authenticiteit van een verslag is altijd een empirische materie en de 

persoon (of de Schrift) waarin iemand wordt verondersteld te geloven is het voorwerp van 

ervaring. Maar als die persoon zelf als ein übersinnliches Wesen dient beschouwd te worden, 

dan kan men, per definitie, noch zijn bestaan, noch zijn getuigenis ervaren. Dit zou immers 

andermaal neerkomen op een theoretisch geloof in het buitenzintuiglijke. In de derde, moreel-

praktische zin echter, stelde Kant dat geloven in het buitenzintuiglijke niet alleen mogelijk is, 

maar dat het onontkoombaar is! Immers, de moraliteit in een mens werd, volgens Kant, in 

hem gelegd met waarheid en gezag (via de categorische imperatief), maar die schrijft een 

doel voor (het hoogste goed) dat, theoretisch beschouwd, niet verworven kan worden door 

zijn krachten alleen, zonder de hulp van een Wereldheerser. Vanuit een moreel en praktisch 

oogpunt betekent geloven ‘handelen volgens het ideaal van dit doel’… ‘als ob eine solche 

Weltregierung wirklich wäre’.
40

 Dus aangezien het, volgens Kant, niet binnen het bereik van 

onze zintuigen ligt om te weten of God al dan niet bestaat, veronderstelt een welbegrepen 

geloof – dat wil zeggen een moreel-praktisch geloof – handelen alsof God bestaat.
41

 

Wanneer wordt uitgegaan van Kants opvatting van het begrip geloven in moreel-

praktische zin, kan men zich afvragen welk bezwaar nog overblijft om Tocqueville te 

beschouwen als een gelovige. Volgens Marcel Gauchet, behoorde Tocqueville tot ‘[…] ces 

très rares auteurs qui ont eu le bonheur d’avoir raison contre eux-mêmes’.
42

 Misschien kan 

dat ook gelden voor zijn geloofsovertuigingen. Althans vanuit kantiaans oogpunt was 

Tocquevilles geloof authentieker dan Tocqueville zelf meende. 

Maar de Normandische edelman was niet bepaald gebeten door filosofie en dus valt te 

betwijfelen of Kants complexe (en deïstisch aandoende) overpeinzingen hem tot het inzicht 

zouden hebben gebracht dat hij daadwerkelijk een gelovige is. In een brief aan de katholieke 

filosoof Louis Bouchitté schreef hij eerder ontgoocheld te zijn in de filosofie, met betrekking 

tot de meerwaarde die hij eruit kon putten. Zoals reeds werd vernoemd, zou die hem nooit 

verder hebben gebracht dan enkele eenvoudige ideeën van waar hij doorgaans startte… 

                                                 
36

 Zie (Sanders, The Strange Belief of Alexis de Tocqueville 2013, 41-2). 
37

 Voor een gedetailleerde uitweiding over de technische details aangaande Kants religieus fictionalisme – zoals 

uitgewerkt door Hans Vaihinger, aan de hand van Kants Kritik der reinen Vernunft en met betrekking tot 

Tocqueville – zie (Sanders, The Strange Belief of Alexis de Tocqueville 2013, 42-7). 
38

 (Vaihinger 1922, 24, 123-9) 
39

 (Kant, Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie (1796) 1838, 630). 
40

 (Kant, Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie (1796) 1838, 631). 
41

 Ook volgens het Nieuwe Testament is het geloof geen cognitieve kennis van positieve feiten. Zo wordt bij de 

aanvang van het elfde hoofdstuk aan de Hebreeën ‘geloof’ gedefinieerd als ‘de waarheid van wat we niet 

zien’. 
42

 (Gauchet, Tocqueville, l’Amérique et nous 1980, 44). 
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Ces idées conduisent aisément jusqu’à la croyance d’une cause première, qui reste 

tout à la fois évidente et inconcevable ; à des lois fixes que le monde physique laisse 

voir et qu’il faut supposer dans le monde moral ; à la providence de Dieu, par 

conséquent à sa justice ; à la responsabilité des actions de l’homme, auquel on a 

permis de connaître qu’il y a un bien et un mal, et, par conséquent, à une autre vie.
43

 

 

Tocqueville leek zijn ‘aardbeving-ervaring van twijfel over alles’ hier dus even aan de 

kant te schuiven. Zonder Kant te hebben gelezen, stelde Tocqueville hier eigenlijk te geloven 

in Kants drie regulatieve principes: in God (althans in une cause première), in de ziel (althans 

in la responsabilité des actions de l’homme) en in de totaliteit van het universum (althans in 

le monde physique). Evenzeer leek Tocqueville Kants postulaten van de praktische rede te 

onderscheiden: het bestaan van God, de vrijheid en de onsterfelijkheid van de ziel.
44

 

Tocqueville aanvaardde de gedachte van een hiernamaals niet als een kerkelijk dogma, 

maar hij meende die te vinden in de menselijke natuur zelf. In een andere brief aan Bouchitté 

stelde hij dat er een instinct is dat niet strijdig is met, maar sterker is dan de rede dat er ons 

toe brengt te geloven dat wat we de dood noemen niet het einde van het leven is, maar eerder 

‘une modification de la vie’. Dat instinct zou ons ook overtuigen dat diegenen die wij hier op 

aarde betreuren, zelf geen reden hebben om te treuren deze wereld te hebben verlaten.
45

 

Toen hij in Amerika kennis nam van het overlijden van zijn huisleraar, was hij de 

inzinking nabij. Aan zijn broer Édouard schreef hij dat hij zich er zo op had verheugd om 

zich bij zijn terugkeer terug in diens armen te gooien. Tevens schreef hij: 

 

Et puis, mon cher ami, jamais je n’ai été sûr du bonheur éternel de personne comme 

du sien. J’ai lu beaucoup de choses dans ma vie sur l’immortalité de l’âme, et je n’en 

ai jamais été aussi complètement convaincu qu’aujourd’hui. 

Que celui qui, comme notre bon ami, n’a vécu que pour bien faire, subisse le même 

sort que les plus grands criminels, voilà contre quoi ma raison et mon cœur se 

soulèvent avec une violence que je n’avais jamais sentie. Hier au soir, je l’ai prié 

comme un saint ; j’espère qu’il a entendu ma voix et qu’il a vu que ses bienfaits 

n’avaient point été tout à fait perdus.
46

 

 

Naar aanleiding van het overlijden van zijn beminde vader volgde hij diezelfde 

redenering. In een brief aan Corcelle stelde hij dat zowel het leven van die man, als de wijze 

waarop hij was heengegaan, hem de meest overtuigende geloofsbewijzen hadden 

opgeleverd.
47

 Of Tocqueville op dat ogenblik echt geloofde wat hij schreef te geloven is 

                                                 
43

 (OC7, 476). 
44

 Voor zover deze geloofsverklaring strookt met de werkelijkheid, mag gesteld worden dat volgens de 

opvattingen van Bertrand Russell Tocqueville een christen was. Hij legde uit dat ten minste drie 

geloofsovertuigingen moeten aanwezig zijn opdat iemand een christen is: geloven in het bestaan van God, 

geloven in het hiernamaals en geloven dat Christus een specifieke betekenis heeft. (Russell 2004, 2) 

Anderzijds is het twijfelachtig of Tocqueville ook volgens Nietzsche gelovig zou zijn. Die laatste definieerde 

het geloof immers als ‘Nicht-wissen-wollen, was wahr ist’. (Nietzsche, Der Antichrist 1980, §52) 
45

 ‘[…] il existe un instinct non pas contraire, mais plus fort que la raison, qui nous entraîne à croire que ce que 

nous appelons la mort n'est point la fin de la vie, mais plutôt une modification de la vie, et qui nous persuade, 

avec vérité je crois, que ceux que nous regrettons dans ce monde n'ont pas à regretter pour eux-mêmes d'en 

être sortis’. (OC7, 146) 
46

 (OC7, 61). 
47

 ‘Aussi la vie et la mort de mon pauvre père ont été pour moi les plus grandes preuves de la religion’. (OC6, 

310) Eerder in diezelfde brief schreef hij: ‘Lui et ma chère Marie étaient, je puis le dire, les seuls êtres qui 

m’attachassent profondément à la vie, et je frémis jusqu’au fond de l’âme en pensant qu’il ne m’en reste plus 

qu’un’. 
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onduidelijk – wie overvallen wordt door rouw kan een religieuze opstoot krijgen – maar op 

die manier had hij de onsterfelijkheid van de ziel wel op bijna precies dezelfde morele en 

humane gronden gepostuleerd als Kant dat had gedaan, want aangezien het hoogste goed niet 

noodzakelijk te verwerven valt in dit leven, moest er een hiernamaals zijn.
48

 

In zijn dramatische brief aan Madame de Swetchine schreef hij aan het eind dat het 

slechts ‘de temps à autre’ was dat die gevoelens van algehele twijfel hem overvielen en dat 

zijn ‘monde intellectuel’ wankelde. Maar het is wel zeker dat Tocqueville zich ongemakkelijk 

voelde over zijn eigen zwakke geloof. Jean-Louis Benoît noemde hem zowel agnostique als 

spiritualiste.
49

 Tocqueville legde hoe dan ook strijdige verklaringen af over zijn religieuze 

overtuigingen en misschien waren er ook golfbewegingen in zijn geloof. Het is dan ook 

betreurenswaardig dat hij Kants ideeën over het geloof nooit (grondig) heeft gelezen, 

aangezien de Pruisische professor een handleiding had aangereikt die coherentie had kunnen 

brengen in zijn persoonlijke geloof. 

Misschien had Tocqueville helemaal niet hoeven te rouwen over het verlies van zijn 

geloof. Immers, volgens Kant had hij het überhaupt niet verloren. Zoals eerder werd vermeld, 

had Tocqueville geëmotioneerd en afwijzend gereageerd toen Mary aan zijn sterfbed 

voorstelde om de biecht te laten afnemen. Maar daarover zei hij ook dat die biecht hem wel 

deugd zou doen, alleen… 

 

[…] la première condition de la confession catholique, c’est la foi dans tous les 

dogmes de l’Église catholique ; et ce sont ces dogmes, toujours contestés par ma 

raison, que je ne veux pas reconnaître ni approuver lorsqu’en réalité je persiste à ne 

les pas admettre !
50

 

 

Tocqueville noemde het katholicisme wel af en toe ‘la religion que je professe’
51

, maar 

dat nam niet weg dat hij een viscerale afkeer had van een aantal dogma’s van die kerk, in het 

bijzonder die van de erfzonde en van de onbevlekte ontvangenis.
52

 

In Tocquevilles Notes sur le Coran citeerde de samensteller van die bundel, Jean-Louis 

Benoît, een niet eerder gepubliceerde brief aan Lesueur, waarin Tocqueville had geschreven 

verbolgen te zijn over het dogma dat alle mensen schuldig worden geboren omwille van de 

erfzonde.
53

 In zijn Religion innerhalb der Grenzen schreef Kant een analyse over de erfzonde 

die in dit verband interessant is, aangezien Kant hier kennelijk nogmaals filosofische duiding 

kan geven bij iets waar Tocqueville mee worstelde. Kant kwam daarbij tot volgend besluit: 

 

Der Satz: der Mensch ist böse, kann nach dem Obigen nichts anders sagen wollen, als: 

er ist sich des moralischen Gesetzes bewußt, und hat doch die (gelegenheitliche) 

Abweichung von demselben in seine Maxime aufgenommen.
54

 

 

                                                 
48

 (Kant, Kritik der praktischen Vernunft 1983, 238-83). 
49

 ‘Tocqueville […] fut essentiellement agnostique – au sens premier du terme – mais il était, dans le même 

temps, spiritualiste’. (NOTES, 9-10) 
50

 (OC IX, 14). 
51

 Dat schreef hij niet alleen in De la démocratie (‘La religion que je professe me rapprochait particulièrement 

du clergé catholique’ (DA1, 229)), maar ook in een brief aan Gobineau waarin hij nota bene had geschreven 

niet te geloven. (OC IX, 57) Merk op dat hij tijdens zijn verblijf in Metz precies het tegenovergestelde had 

gesteld in een brief aan Lesueur: ‘[…] je crois mais je ne puis pratiquer’. (Benoît 2004, 60) 
52

 (NOTES, 10). 
53

 (NOTES, 114). 
54

 (Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft 1977, 680). 
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In 1854 uitte Tocqueville in een brief aan Corcelle zijn ongenoegen over de beslissing 

van paus Pius IX om na negentien eeuwen de katholieken plots te verplichten om het 

mysterie van de onbevlekte ontvangenis te geloven: 

 

Je sais que l’opinion qu’on vient de rendre obligatoire [à Rome] était fort ancienne et 

respectable ; mais d’imposer, aujourd’hui, au bout de bientôt deux mille ans, à la 

croyance, un mystère cela me paraît bien hardi [...] [d’]introduire une telle nouveauté 

dans l’Église. J’appelle nouveauté l’obligation de croire un mystère auquel on n’avait 

pas besoin de se soumettre pour rester catholique […].
55

 

 

Andermaal in zijn Religion legde Kant uit hoe gepast de idee is van de geboorte van een 

kind, onaangetast door een morele smet, geheel maagdelijk (jungfräulichen). Hij besprak 

zelfs de biologische moeilijkheden dat zoiets met zich zou meebrengen. Maar uiteindelijk 

kwam hij eens te meer tot een relativerende conclusie: 

 

Wozu aber alle diese Theorie, dafür oder dawider, wenn es für das Praktische genug 

ist, jene Idee, als Symbol der sich selbst über die Versuchung zum Bösen erhebenden 

(diesem siegreich widerstehenden) Menschheit, uns zum Muster vorzustellen?
56

 

 

Kant plaatste deze dogma’s dus in het perspectief van een morele ‘verheffing’. Hij legde 

uit dat een welbegrepen geloof impliceert dat men handelt alsof God bestaat en dat die 

kerkelijke dogma’s waar Tocqueville het zo moeilijk mee had, slechts symbolische 

uitdrukkingen zijn van de verheffing van de mens (i.c. boven de verzoeking van de Boze). 

Net als Kant, bediende Tocqueville zich van een Hoger Wezen als regulatief principe, maar 

alleen Kant kon er een filosofische grondslag aan geven. Volgens die laatste is een 

welbegrepen geloof een moreel-praktisch geloof dat fictioneel en onontkoombaar is. Kortom, 

Kant had Tocqueville een filosofische grondslag kunnen bieden om zich te verzoenen met 

God, het christelijke geloof, de dogma’s van de kerk en met zijn eigen publieke (politieke) 

ideeën met betrekking tot religie. 

Toch is het heel onzeker dat Kants geschriften Tocqueville zover had kunnen krijgen dat 

hij zich zou verzoenen met het geloof. Ondanks alle mysterie waarin Tocquevilles 

persoonlijke geloofsovertuigingen lange tijd waren gehuld werd er kort na zijn overlijden 

publiekelijk een opmerkelijke en misschien vrij accurate beschrijving van gegeven door 

Henri-Dominique Lacordaire. Deze liberale geestelijke had Tocquevilles zetel overgenomen 

in de Académie française (fauteuil 18) en in zijn inaugurale speech prees hij niet alleen zijn 

voorganger, maar besprak hij ook diens persoonlijke geloof. Hij zei dat Tocquevilles gerijpte 

rede, zijn morele ernst en integriteit hem de actieve, levende en persoonlijke God had 

getoond die alles regelt, maar dat hij God niet altijd had liefgehad als een christen. Zijn 

geloof zou gespeend zijn geweest van de liefde en vurigheid van de ware christen.
57

 

In zekere zin had Lacordaire gesteld dat Tocqueville met zijn verstand altijd christen was 

gebleven, maar zijn sceptische hart had het geloof verloren. In zekere zin had Tocqueville dat 

ook zelf geschreven: ‘Ma raison m’indique qu’il doit suffire au cœur humain ; et mes 

passions le nient’.
58

 Meermaals leek het erop dat Tocqueville met zijn hoofd geloofde in het 

christendom (en in de democratie), terwijl zijn hart sceptisch (en aristocratisch) was. Dat 

belette echter niet dat hij occasioneel toch eerder met zijn hart leek te geloven (zoals na het 

overlijden van Lesueur en later van zijn vader). Goed en wel beschouwd worstelden zowel 
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 (OC XV-2). 
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 (Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft 1977, 736). 
57

 (Lacordaire 1861, 4, 24). 
58

 Uit een brief aan Eugène Stöffels, geschreven op 18 oktober 1831. (OC5, 420) 
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Tocquevilles hart als geest met het geloof. Heel misschien had Kant Tocqueville wel enige 

peace of mind kunnen bezorgen, maar in ieder geval geen peace of heart. Daartoe stelden 

zich immers twee problemen. Het betreft twee klassieke kritieken ten aanzien van het 

fictionalisme als zodanig.
59

 

Eigenlijk is fictionalisme – zoals uitgewerkt door de neo-kantiaan Hans Vaihinger – niet 

meer dan een filosofisch gedachtenspel
60

 en in de reeds genoemde brief aan Bouchitté schreef 

Tocqueville überhaupt niet sterk te geloven in de kracht van filosofie. In diezelfde brief 

schreef hij ook dat voor allerlei religieuze ideeën ook de fijnste metafysica hem niet meer 

heldere noties had opgeleverd dan het gezond verstand.
61

 Er zijn weliswaar argumenten om te 

stellen dat de christelijke leer behoorde tot Tocquevilles filosofische gedachten (cf. supra), 

maar dat fictionalistische gedachtenspel kon maar werkzaam zijn als hij het niet als filosofie, 

maar wel degelijk als geloof beschouwde. Ook in algemene zin (dus niet alleen betrokken op 

Tocqueville) is het gemakkelijk te begrijpen dat de werkzaamheid van het fictionalisme in 

bepaalde mate wordt gehinderd, wanneer de fictionalist zich permanent scherp voor ogen 

houdt dat het slechts een fictie is die hij voor waarheid houdt. Op die manier is het niet 

verwonderlijk dat Tocqueville meermaals heeft benadrukt dat het christendom een religie is 

en geen filosofie (cf. supra), maar dat hoeft dus niet te betekenen dat hij ook voor zichzelf 

zou ontkennen dat de christelijke leer eerder behoorde tot zijn filosofische dan tot zijn 

religieuze overtuigingen. 

Het tweede probleem, verwant met het eerste, zou echter nog een groter obstakel 

vormen. Kant had Tocqueville wel een filosofische grond kunnen verschaffen om zich te 

verzoenen met God, maar dat zou dan een verzoening zijn geweest met de ‘God der 

filosofen’, zoals Pascal dat afwijzend had genoemd, niet met de God van Abraham, Izaäk en 

Jakob. Tocqueville had echter geen wil om te geloven in de God der filosofen. Deze kritiek 

op het religieus fictionalisme werd onder talloze vormen geformuleerd, onder meer door 

Rüdiger Safranski: 

 

Religionen verdanken sich keinem psychologischen Willensakt, unternommen zu dem 

Zweck, irgendwelche Defizite auszugleichen, sondern sie verdanken sich, man muß es 

wohl so sagen, – einem heiligen Ereignis. Das muß geschehen sein. Aber geschehen 

ist es nur, wenn es geglaubt wird. Und ob wir es glauben, merken wir nur daran, daß 

es uns verwandelt.
62

 

 

Volgens Safranski komen religies dus niet voort uit een psychologische wilsdaad die 

beoogt om een of ander tekort op te heffen (zoals William James had laten uitschijnen); zij 

zouden ontstaan uit ‘einem heiligen Ereignis’. Zo ‘een heilige gebeurtenis’ moet geschied 

zijn en dat kan maar wanneer iemand daarin gelooft en iemand gelooft er maar in als hij het 

heeft ervaren en er daadwerkelijk door werd veranderd. 

Die heilige gebeurtenis ontbrak in de ontwikkeling van Tocquevilles kijk op religie. De 

meest existentiële openbaring in zijn leven wat dat betreft was die ‘omgekeerde nuit du 

Mémorial’; die had zijn leven daadwerkelijk veranderd, maar dus weg van het geloof. Elke 

fictionalistische of functionalistische benadering van religie ondervindt op het niveau van het 

individu moeilijkheden in de ervaring van heilige momenten, zoals een authentieke nuit du 
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 Dit zijn ook de twee argumenten van Cordry in zijn Critique of Religious Fictionalism. (Cordry 2010) In het 

zelfde nummer van dit tijdschrift ondernam Andrew Eshleman weliswaar pogingen om deze argumenten te 
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 Dit argument werd overigens ook al gebruikt ten gunste van het fictionalisme, namelijk door Lonnie Kliever 

die zich daarvoor baseerde op de speltheorie en op Johan Huizingas Homo Ludens. (Kliever 1981) 
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 (OC7, 476-7). 
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 (Safranski 1995, 251). 
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Mémorial. Voor een bewust denkend mens gaat fictionalisme uiteindelijk altijd gepaard met 

de psychologische onderdrukking van overtuigingen, met alle sublimatie van dien. 

Volgens heel wat theorieën (van James, Kant, Russell…) leek Tocqueville wel degelijk 

een gelovige te zijn, al blijkt Tocqueville daar keer op keer een bijzonder geval te vormen. 

Op de vraag of Tocqueville al of niet gelovig was, is het meest eenvoudige antwoord dat het 

thema hem bijzonder sterk bezighield en dat hij uiteindelijk twijfelde, weliswaar met 

occasionele opstoten van geloof en ongeloof. 

Zowel het katholicisme als het protestantisme heeft hij bekritiseerd, maar het feit dat het 

christendom hem enkel voldoening schonk, was precies omdat hij het voldoende vaag hield, 

zodat hij het kon kneden in functie van de wijze waarop het de politiek zijns inziens kon 

ondersteunen. Daarbij dient echter meteen opgemerkt te worden dat Tocqueville niet naar 

hartenlust kon of wilde kneden; in zijn persoonlijke leven zijn ‘religie’ en ‘twijfel’ altijd twee 

uiterst gevoelige thema’s gebleven. Zoals reeds werd opgemerkt: Tocquevilles instrumentele 

gebruik van religie was geen instrumentalisme pur sang, geen zuivere felicific calculus. 

De gevolgen van Tocquevilles vreemde geloof 

Als Tocqueville het intense geloof van zijn kindertijd had behouden en vanuit dat 

perspectief de politiek had overdacht, dan was hij misschien tot andere inzichten gekomen. In 

ieder geval strookte het principe van scheiding tussen kerk en staat niet met de officiële leer 

van de toenmalige katholieke kerk. Zo beschouwd, had dat geniepige (onoprechte) aspect van 

Tocquevilles gepubliceerde uitlatingen over religie ook voordelen; voor de katholieken is hij 

een avant-gardist geweest, want hun kerk is hem intussen bijgetreden op dat punt. 

Anderzijds is het niet vanzelfsprekend dat Tocqueville zijn diepchristelijke lezers kon 

overtuigen. Voor hem was religie functie van de politiek, maar voor hen zou de politiek wel 

functie kunnen zijn van de religie of misschien oordelen zij dat politiek voor hen irrelevant is. 

Tocqueville wekte niet de indruk echt te geloven in een Dag des Oordeels (cf. Wittgenstein) 

en Jezus zelf lag niet wakker van de politiek. Jezus ging niet in op het verzoek van zijn 

volksgenoten om hen, als Messias, te bevrijden van het hardvochtig militair bezettingsregime 

waaronder zij kreunden. Dat geeft niet de indruk dat de liberale democratie een prioriteit was 

voor Jezus, een standpunt dat Tocqueville kunstmatig trachtte te omzeilen, bijna te betwisten. 

Maar met oog op zijn diepchristelijke lezers is het ook maar best dat Tocqueville zich niet 

heeft laten meeslepen door deïstisch aandoende theorieën met betrekking tot het geloof, zoals 

Immanuel Kant en later (na Tocqueville) William James die ontwikkelden. Dergelijke 

theorieën leunen immers eerder aan bij le Dieu des philosophes et de savants dan bij le Dieu 

d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob, zoals Pascal ze benoemde. Overigens, zijn 

droefheid over zijn eigen ongeloof heeft ook gemaakt dat Tocqueville in zijn publicaties meer 

belang heeft gehecht aan de oprechtheid van het geloof dan Pascal had gedaan met zijn 

weddingschap. 

Tocquevilles hypergevoeligheid voor de thema’s ‘geloof’ en ‘twijfel’ hebben een 

cruciale rol gespeeld in zijn denken. De koortsachtigheid waarmee hij die twee thema’s 

bejegende bleek niet alleen uit de confrontatie van Tocquevilles opvattingen met de 

besproken theorieën van Pascal en Wittgenstein, maar uit heel zijn Œuvres complètes. 

Wanneer religie en twijfel aan bod kwamen, sprak hij vaak in superlatieven en legde hij niet 

langer dezelfde zakelijkheid en nuchterheid aan de dag, zoals in de rest van zijn denken. 

In de inleiding van De la démocratie liet Tocqueville er geen twijfel over bestaan dat 

God zelf de democratie op gang had gebracht. In regel beschouwde hij ‘goede’ 

samenlevingen, als samenlevingen waar het geloof een ‘juiste plaats’ heeft en ‘slechte’ 

samenlevingen waren diegene waar het geloof geen impact heeft op de moraal, alsof religie 

het enige criterium was voor het welzijn van een samenleving, of misschien specifieker, alsof 
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een samenleving waarin religie haar juiste plaats heeft, alle criteria voor een goede 

samenleving zich als vanzelf ontwikkelden. Niet voor niets noemde hij op het spreekgestoelte 

van de nationale Assemblée ‘de religieuze vrijheid’ ‘la première de toutes les libertés 

humaines, la plus sainte, la plus sacrée’.
63

 Alleen de Engelse samenleving leek daarop een 

kleine uitzondering te vormen. Daar bekleedde de kerk immers wel haar juiste plaats, terwijl 

hij het sociale leed van de opkomende industrialisatie er niet kon aanzien. Maar voorts lijken 

er geen uitzonderingen te zijn; in zijn aristocratische huisgezin en in het protestantse Amerika 

bevond religie zich op haar rechtmatige plaats en daar liep alles harmonisch. Voor wat 

Frankrijk betreft, laveerden zijn analyses heel tactisch tussen misprijzen en goedkeuring. 

Wanneer de kerk en het geloof hun juiste plaats innamen ging het goed met het land, zo niet 

ging het slecht. Verwijten aan de kerk werden steeds in algemene bewoordingen 

geformuleerd (individuele Franse clerici werden nooit persoonlijk aangevallen), waarna 

steeds een redelijke oplossing naar voor werd geschoven. 

In L’Ancien Régime had Tocqueville de Franse Roomse kerk behoorlijk bekritiseerd, 

maar dat was de kerk uit het verleden en wanneer hij de recentere geschiedenis van zijn land 

besprak, bleken de ontsporingen van de kerk en haar gelovigen vooral te wijten te zijn aan 

politieke beslissingen. Zo was het treffend dat Tocqueville aanvankelijk walgde van de 

Julimonarchie. De dag van zijn eedaflegging aan Louis-Philippe had hij omstandig 

omschreven als een dag ‘au nombre des plus malheureux de ma vie’.
64

 Waarschijnlijk had de 

instelling van deze monarchie in belangrijkste mate bijgedragen tot Tocquevilles besluit om 

naar Amerika te trekken. Wellicht was het ook omwille van die monarchie dat hij nadien 

besloten had zijn ontslag in te dienen als benoemd magistraat. Maar toen hij zich begon te 

realiseren dat de Franse kerk tot dan toe nooit een betere positie had bekleed in Frankrijk 

(niet zo goed als hij had gewild, maar dat verzweeg hij), was hij de Julimonarchie genegen. 

Zo zei hij voor het parlement: 

 

Le gouvernement a vu, après la Révolution de juillet, que, par le fait même de cette 

révolution qui avait si heureusement coupé les liens qui attachaient l’Église à l’État, la 

religion, pour la première fois, semblait se relever dans le pays, que les croyances 

religieuses paraissaient reprendre racine dans les cœurs.
65

 

 

In een omzendbrief aan zijn potentiële kiezers schreef hij zelfs er prat op te gaan de eed 

aan Louis-Philippe te hebben afgelegd en trouw te zijn geweest aan diens regering: 

 

On vous dira que je suis un ennemi caché des institutions et de la dynastie fondées en 

juillet 1830. Méprisez ceux qui vous tiennent un pareil langage. J’ai prêté serment en 

1830. J’ai exercé depuis des fonctions publiques, et je n’ai jamais su ce que c’était 

que de vouloir renverser un gouvernement que j’ai servi.
66

 

 

Maar dus ook de kracht waarmee Tocqueville het fenomeen ‘twijfel’ verafschuwde was 

ongewoon. Wat dat betreft leek hij in zijn correspondentie zelf te hebben toegegeven dat 

daardoor zijn gebruikelijke zakelijke nuchterheid hem in de steek kon laten. In ieder geval 

was uit zijn brief aan Sophie de Swetchine gebleken hoe traumatisch het was geweest toen hij 

op zestienjarige leeftijd werd overvallen door veralgemeende twijfel; hij vergeleek die 

ervaring met wat een mens ervaart tijdens een aardbeving… Ook in een brief die Tocqueville 

schreef aan Charles Stöffels vanuit Philadelphia weidde hij uit over een ervaring toen twijfel 
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hem overviel. Vermoedelijk ging het over dezelfde ervaring die hij vijfentwintig jaar later 

ook had beschreven aan Sophie de Swetchine. Hij maakte daarin weliswaar geen allusie op 

het geloof, maar de bewoordingen waren even krachtig: hij duizelde, de vloer leek te trillen, 

de muren te bewegen… het was de ongelukkigste tijd van zijn leven waar hij nog steeds met 

huivering op terugkeek: 

 

Il y a encore une des chimères de la première jeunesse contre laquelle il est bien 

important de se prémunir. Quand j’ai commencé à réfléchir, j’ai cru que le monde 

était plein de vérités démontrées ; qu’il ne s’agissait que de bien regarder pour les 

voir. Mais lorsque j’ai voulu m’appliquer à considérer les objets, je n’ai plus aperçu 

que doutes inextricables. Je ne puis vous exprimer, mon cher Charles, dans quelle 

horrible situation cette découverte m’a mis. C’est le temps le plus malheureux de ma 

vie je ne puis me comparer qu’à un homme qui, saisi d’un vertige, croit sentir le 

plancher trembler sous ses pas et voir remuer les murs qui l’entourent ; même 

aujourd’hui, ç’est avec un sentiment d’horreur que je me rappelle cette époque.
67

 

 

Een andere passage uit diezelfde brief is welgekend onder Tocqueville scholars: ‘Sans 

doute je considère ce doute comme une des plus grandes misères de notre nature ; je le place 

immédiatement après les maladies et la mort’.
68

 Minder gekend zijn echter de woorden die 

daar meteen op volgden: 

 

Mais c’est parce que j’ai cette opinion-là de lui, que je ne conçois pas que tant 

d’hommes se l’imposent gratuitement et sans utilité. C’est pour cela que j’ai toujours 

considéré la métaphysique et toutes les sciences purement théoriques, qui ne servent 

de rien dans la réalité de la vie, comme un tourment volontaire que l’homme 

consentait à s’infliger.
69

 

 

Het leek Tocqueville niet raadzaam om twijfel toe te laten zolang dat geen nut heeft, 

aangezien zij toch maar tot somberheid zou leiden. Daarom wilde hij haar geen kans geven… 

Hij wilde de twijfel met andere woorden verdringen. Spontaan rijst dan de vraag hoeveel 

sublimatie dat heeft opgeleverd in zijn theorieën over religie. 

In een nog minder gekende passage, heeft Tocqueville zijn afkeer voor de twijfel 

overigens nog krachtiger verwoord. In een brief aan Corcelle, gedateerd op 1 augustus 1850, 

gooide hij zijn eerder beschreven volgorde overhoop. Hij stelde plots de twijfel nog erger te 

vinden dan de dood en voegde daaraan toe dat hij die mening altijd al was toegedaan 

geweest: ‘Le doute m’a toujours paru le plus insupportable des maux de ce monde, et je l’ai 

constamment jugé pire que la mort’.
70

 

In deze paragraaf over de plaats van religie, geloof en God in Tocquevilles persoonlijke 

denken werden drie elementen of tijdstippen vernoemd die (de anders zo bezadigde) 

Tocqueville aanwees als een bron van verschrikkelijk verdriet; twee ervan hielden 

rechtstreeks verband met geloof en de derde heeft hij herzien, precies omwille van het geloof. 

Ten eerste wees hij op zijn vrees niet tegemoet te kunnen komen aan de grootse daden en 
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deugden die hij voor zichzelf zag weggelegd (‘…une des grandes causes de ce malaise 

intérieur, dont je n’ai jamais pu me guérir’), ten tweede was er het ogenblik dat hij 

overvallen viel door twijfel (‘le temps le plus malheureux de ma vie’… ‘pire que la mort’) en 

ten derde de dag dat hij de eed aflegde aan Louis-Philippe (‘je mettrai ce jour au nombre des 

plus malheureux de ma vie’). Op dat laatste is hij dus teruggekomen (‘On vous dira que je 

suis un ennemi caché des institutions et de la dynastie fondées en juillet 1830. Méprisez ceux 

qui vous tiennent un pareil langage’) omdat de regering van Louis-Philippe een relatieve 

scheiding tussen kerk en staat had doorgevoerd in Frankrijk (Le gouvernement […] qui avait 

si heureusement coupé les liens qui attachaient l’Église à l’État). 

Het zij dus duidelijk dat ‘religie’ en het daarmee samenhangende begrip ‘twijfel’ twee 

thema’s waren die zo gevoelig lagen voor Tocqueville dat men zich terecht de vraag kan 

stellen of die geen negatieve impact hebben gehad op de coherentie van zijn theorieën. Dat 

brengt ons dus terug tot de kernvraag die ons hier bezighoudt: verleende Tocqueville een te 

groot belang aan religie in zijn politieke denken? Die vraag zal beantwoord worden met 

behulp van teksten van Claude Lefort. 

Lefort over la contrepartie de la contrepartie 

Claude Lefort heeft Tocqueville niet bekritiseerd omwille van de wijze waarop hij al of 

niet zou geloven, maar hij meende wel dat Tocqueville een te groot belang verleende aan 

religie in zijn politieke denken. Bovendien heeft hij Tocqueville bekritiseerd omwille van de 

gebrekkigheid van zijn filosofische kwaliteiten en ook die kritiek had raakvlakken met 

Tocquevilles kijk op religie. 

In de omschrijvingen van het befaamde onderscheid dat Lefort maakte tussen ‘le’ en ‘la’ 

politique (d.i. ‘het politieke’ en ‘de politiek’), zou le politique eerder het werkterrein zijn van 

de politiek filosoof. Hij voerde Jules Michelet op als toonbeeld van iemand die ‘het politieke’ 

van de Franse Revolutie had begrepen. Hij zou immers de symboliek hebben begrepen van de 

onthoofding van het dubbele lichaam van de koning. De inleiding van Michelets zevendelige 

‘Histoire de la Révolution française’ (1847-1853) noemde Lefort ‘un véritable essai de 

philosophie politique’. Hij schreef dat in vergelijking met Tocquevilles werk dit essay 

beknopt en sociologisch arm oogt, maar op filosofisch vlak zou het sterker zijn dan wat 

Tocqueville schreef: ‘En effet, ce que Michelet perçoit et veut concevoir, reste dérobé à la 

pensée de Tocqueville. […] On ne saurait dire qu’il n’est pas sensible à la dimension 

symbolique du social’.
71

 Tocqueville werd dus opgevoerd als iemand die te weinig oog had 

voor ‘le’ politique, hij zou in die zin geen echt politiek filosoof zijn (iets wat Tocqueville 

overigens zelf meermaals heeft bevestigd). 

Hier kan echter aan toegevoegd worden dat de Amerikaanse neoconservatief Irving 

Kristol een criterium hanteerde voor politieke filosofie, dat vergelijkbaar is met Leforts 

criterium van le politique en dat hij tot een andere conclusie kwam met betrekking tot 

Tocquevilles kwaliteiten als politiek filosoof. In zijn essay American Historians and the 

Democratic Idea beklaagde hij zich erover dat onder Amerikaanse historici veel aandacht 

wordt besteed aan democratic faith, maar nauwelijks aan democratic political philosophy… 

 

The difference between a democratic faith and a democratic political philosophy is 

basically this: whereas a faith may be attentive to the problems of democracy, it has 

great difficulty perceiving or thinking about the problematics of democracy. By 

“problematics” I mean those kinds of problems that flow from, that are inherent in, 

that are generated by democracy itself.
72
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Het onderscheid tussen een democratisch geloof en democratische politieke filosofie zou 

dus hierin liggen dat de eerste enkel de problemen van de democratie bestuderen (Verliep 

deze verkiezing democratisch?, Is deze wet democratisch?...), terwijl democratische politieke 

filosofie zich buigt over problematieken (Wat zijn de valkuilen van democratie als zodanig?, 

Wat is democratie überhaupt?...). Uiteraard heeft Tocqueville zich bijzonder verdiept in het 

wezen van de democratie en in die zin zou hij beschouwd kunnen worden als een toonbeeld 

van een (democratisch) politiek filosoof. Kristol stelde dat Amerikaanse historici Tocqueville 

weliswaar lazen, maar enkel als bronmateriaal, niet om echt iets te leren over democratie.
73

 

Dus zowel Lefort als Kristol formuleerden een onderscheid tussen authentieke politieke 

filosofie en een schijnvorm ervan en beiden hadden een vergelijkbaar criterium om de 

zuivere politieke filosofie te onderscheiden (namelijk dat authentieke politieke filosofie 

grondiger tewerk gaat dan haar schijnvormen). Het is daarbij dus opmerkelijk dat volgens 

Lefort Tocqueville geen zuiver politiek filosoof was en volgens Kristol juist wel. Eigenlijk 

hadden beide auteurs een punt en in zijn Œuvres complètes zijn heel wat argumenten te 

vinden, zowel voor als tegen de stelling dat Tocqueville een politiek filosoof was.
74

 

Leforts kritiek dat Tocqueville geen volwaardig filosoof was kon gelden als een 

voorteken van zijn kritiek op de plaats die Tocqueville toekende aan religie in zijn politieke 

denken. De vraag naar de plaats van religie in de politiek (of in ‘het politieke’) is immers 

essentieel een politiek-filosofische vraag. 

In de volgende paragraaf (getiteld ‘Had Tocqueville met zijn pleidooi voor religie 

voldoende oog voor de rol van verdeling van de macht in een democratische samenleving?’) 

zal worden teruggekomen op de raakvlakken tussen Leforts kritiek op Tocquevilles 

filosofische kwaliteiten en zijn kritiek op diens kijk op religie, maar het hoeft alvast niet te 

verbazen dat Lefort Tocqueville heeft bekritiseerd omwille van zijn instrumentele gebruik 

van religie; niet ‘God omwille van God’, maar ‘God omwille van een stabiele democratie’. 

Waar Tocqueville in L’Ancien Régime de vrijmoedigheid had om te stellen dat wie in de 

vrijheid iets anders zoekt dan de vrijheid zelf, gedoemd is te dienen
75

… daar vroeg Lefort 

zich af waarom hij daarin niet consequent was verder gegaan door te zeggen dat wie in de 

waarheid iets anders zoekt dan de waarheid gedoemd is te geloven en dus ook te dienen.
76

 

Lefort loofde Tocqueville voor zijn studie van de keerzijden van de democratische 

fenomenen.
77

 Die onderzocht Tocqueville onder meer aan de hand van het individu. Enerzijds 

verlost de democratie het individu van de oude netwerken van aanhorigheid en is het 

voorbestemd te oordelen volgens zijn eigen normen. Anderzijds staat datzelfde individu 

alleen en probeert het zich krampachtig te vereenzelvigen met zijn lotgenoten uit vrees alle 

identiteit te verliezen. Tocqueville onderzocht het ook aan de hand van de publieke opinie die 

voortaan wel het recht heeft zich vrij uit te drukken, maar die ook riskeert een kracht op 

zichzelf te worden die zich anoniem boven de burgers verheft. Ook onderzocht hij deze 
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tegenstelling met betrekking tot de wet. Enerzijds is zij de uitdrukking van de collectieve wil 

die zich kan aanpassen aan de noden van elke nieuwe tijd, maar anderzijds brengt de égalité 

des conditions die volkswil ertoe om de gedragsnormen te standaardiseren. Tot slot 

onderzocht Tocqueville die tegenstelling ook aan de hand van de macht. Enerzijds wordt die 

niet meer bepaald door de grillen van één of enkele individuen, maar doordat zij alle 

particuliere gezagscentra uitschakelt riskeert zij anderzijds een abstracte en grenzeloze macht 

te worden die alle details van het maatschappelijke leven bepaalt… In mindere of meerdere 

mate moest het geloof soelaas bieden voor die donkere keerzijden van de democratische 

medaille. Dat kan de burger immers een identiteit, een zin en een leidraad verschaffen die 

stabiliteit bieden en verhinderen dat hij zich als een losgeslagen schip heen en weer laat 

wiegen op golven die door anonieme machten worden bepaald en waarvan de bestemming 

onbepaald is.
78

 

Hoewel Lefort schreef deze analyses op zich meesterlijk te vinden, meende hij dat 

Tocqueville niet had mogen stoppen bij die keerzijden. Hij realiseerde zich natuurlijk dat 

Tocqueville niet kon zien wat wij, door ons ‘historisch surplus’, wel kunnen zien, namelijk de 

inspanning die iedere keer weer wordt geleverd vanuit die tweede pool, die keerzijde, waar 

het maatschappelijke leven volgens Tocqueville steevast zou verstarren. 

Zo kon hij nog niet zien, aldus Lefort, wat nieuwe denkwijzen kunnen openbaren. Hij 

ging voorbij aan de groeiende heterogeniteit en diversiteit van het maatschappelijke leven, 

waarmee de overheersing van het individu door maatschappij en staat gepaard gaat. Evenmin 

zag hij wat nieuwe denkwijzen en uitdrukkingsvormen, die worden heroverd op de 

anonimiteit en de clichématige taal van de publieke opinie, kunnen openbaren. Hij voorzag 

de opkomst niet van allerlei eisen en de strijd voor rechten die het formele perspectief van de 

wet ondermijnen… Tocqueville zou kortom de democratische vitaliteit en flexibiliteit 

onderschat hebben. Nochtans had hij de dynamiek van de democratie uitvoerig beschreven 

(die hij graag contrasteerde met de inertie van de aristocratie), maar hij schatte die in als 

impulsief en neurotisch, niet als een zelfregulerende kracht.
79

 

Lefort meende kortom dat Tocqueville ‘de keerzijde van de keerzijde’ (la contrepartie 
de la contrepartie) was ontgaan en voegde daar aan toe dat ook daar het onderzoek niet mag 

stoppen. Er is immers nog een keerzijde van de keerzijde van de keerzijde en zolang het 

democratische avontuur zich voortzet en de termen van de tegenstelling zich verplaatsen, 

blijft de betekenis van wat nog moet komen, open. 

Deze kritiek over ‘de keerzijde van de keerzijde’ doet, strikt genomen, geen afbreuk aan 

Tocquevilles opvatting over de therapeutische kracht van religie. Zij stelt enkel dat 

Tocqueville religie opvoerde als een medicijn tegen democratische kwalen die doorgaans al 

spontaan genezen tijdens de ‘incubatieperiode’. Via haar checks & balances neutraliseert de 

democratie immers grotendeels haar eigen ziektekiemen. Het democratische lichaam is niet 

alleen onbestemd, maar grotendeels ook homeostatisch. Daarom meende Lefort dat 

Tocqueville de nood aan religie als ‘medicijn’ had overschat. Zoals eerder aangehaald, stelde 

Tocqueville dat de Amerikanen hun religie enigszins praktiseren zoals onze vaderen een 

pilletje namen in de maand mei; baat het niet dan schaadt het niet.
80

 Volgens Lefort schreef 

Tocqueville datzelfde pilletje voor, maar dat hoefde helemaal niet te baten, aangezien de 

democratie zichzelf zou genezen. 
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Conclusie 

Reeds uit de inleiding van De la démocratie was gebleken dat Tocqueville aan la 

Providence een rol had toegeschreven die verder reikte dan wat hij zelf geloofde. Zijn even 

begeesterde als wankele argumentatie voor de democratische natuur van het katholicisme 

ging al iets verder. In het eerste geval trachtte hij ongetwijfeld de Franse gelovigen hun 

vooroordelen ten aanzien van de democratie weg te werken – God zelf zou alles in 

gereedheid hebben gebracht opdat Frankrijk volwaardig democratisch kon worden – maar in 

het tweede geval leek hij de Fransen ook te willen overtuigen dat voor hun eeuwenoude 

religie een mooie toekomst was weggelegd in het nieuwe Frankrijk. In het eerste geval ging 

het over het verleden (wat God tot dan toe had gedaan), terwijl het in het tweede geval al 

meer beleidsmatig was. 

De minder elegante argumenten die Tocqueville hanteerde om religie een prominentere 

en juistere plaats te verlenen in Frankrijk waren het gevolg van zowel de harmonieuze en 

vrome ervaringen in zijn kindertijd als van de ervaringen die hij opdeed in Amerika. Al die 

ervaringen hadden hem tot het inzicht gebracht dat de Franse democratie nood had aan een 

religieus geïnspireerde moraal en dat impliceerde dat religie niet alleen een belangrijkere rol 

diende te spelen in Frankrijk, maar ook dat zij haar juiste plaats diende in te nemen (d.i. 

afgescheiden van de politiek). Nooit is hij afgeweken van die emotioneel geladen 

overtuiging. Hij heeft er zijn leven lang geen enkel compromis op gemaakt, maar hij verloor 

daardoor wel de zakelijkheid die hem eigen was op zowat alle andere vlakken in zijn oeuvre. 

In zijn heilige missie – zo voelde hij het aan – om de sereniteit in Frankrijk te herstellen was 

geen plaats voor toegevingen op de overtuiging dat Frankrijk meer religie op de juiste plaats 

nodig had. Dan deed hij nog liever toegevingen op de coherentie van zijn argumentaties. Het 

feit dat Tocqueville zelf twijfels had met betrekking tot het geloof, heeft hem waarschijnlijk 

doen begrijpen hoe sterk die twijfels ook onder de Fransen moesten leven, wat hem er 

vermoedelijk toe heeft gebracht om het geloof nog harder te bepleiten. 

Het soort religie dat Frankrijk, volgens Tocqueville, nodig had, was niet het geloof dat 

hij zelf aanhing – dat was immers onduidelijk – maar dat waren de elementen uit het 

christendom die de mens moreel konden verheffen (zoals het geloof in de onsterfelijkheid 

van de ziel en de ethische richtlijnen van de evangeliën) en voorts was het een religie die zich 

afzijdig moest houden van de politiek, maar de burgers toch moest aanzetten tot actieve 

participatie. Voor Tocqueville stond religie dus in functie van politiek, veel meer dan dat 

politiek in functie zou hebben gestaan van religie. 

Het geloof dat Tocqueville bepleitte viel niet naadloos samen met het katholicisme, maar 

toch meende hij dat het raadzaam was dat de Fransen het katholieke geloof opnieuw zouden 

omarmen. In tijden van politieke veranderingen heeft een volk immers nood aan ethische 

stabiliteit en, volgens Tocqueville, dus ook aan religieuze stabiliteit. Op dat vlak was er in 

zijn politieke denken weinig plaats voor deïstische varianten op het traditionele geloof. 

Tocquevilles eigen twijfels over het traditionele geloof van Frankrijk hadden, naast het 

nadeel van inconsistentie, wel het voordeel dat hij op sommige vlakken vrijer kon denken dan 

de Franse traditionele gelovigen. Zo lieten zijn twijfels over de waarheid van het katholieke 

geloof hem toe om de scheiding tussen kerk en staat te bepleiten, een standpunt dat het 

Vaticaan toen allerminst met hem deelde. 

Meermaals heeft Lefort het voordeel benadrukt dat wij vandaag hebben, doordat we 

meer historische ervaring hebben dan Tocqueville met de soms grillige richtingen die 

democratieën kunnen uitgaan. In die zin bleef zijn kritiek ten aanzien van Tocqueville 
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doorgaans mild
81

, alleen heeft de geschiedenis ons intussen geleerd dat de democratie als 

zodanig meer zelfregulerend is dan Tocqueville had gedacht. Onze ervaringen met de 

democratie hebben ons geleerd dat de kwalijke bijwerkingen ervan automatisch mechanismen 

oproepen die vandaag bekend staan als de democratische checks and balances en die de 

democratie veel sterker maken dan Tocqueville vreesde. 

In die zin lijkt het erop dat Tocqueville niet alleen vanuit zijn persoonlijke achtergrond 

het belang van religie voor de samenleving heeft overschat, maar dat hij tevens de broosheid 

van de democratie heeft overschat en bijgevolg ook de noodzaak aan een medicijn om de 

democratie te versterken, i.c. religie. 

Op dat punt was Lefort, mijns inziens, overtuigend in zijn argumentatie, maar anderzijds 

is de vraag naar de nood aan religie in een democratie zo fundamenteel dat zij, mijns inziens, 

tot op heden heel omzichtig moet behandeld worden. Indien bijvoorbeeld een meerderheid 

van een bevolking leeft volgens ‘de christelijke leer’ en deze leer wordt gescheiden van de 

politiek, dan kan men zich de vraag stellen of het totalitarisme in zo’n bevolking wortel had 

kunnen schieten. Uiteraard valt daarbij nog te bezien wat dan begrepen mag worden onder 

leven volgens ‘de christelijke leer’. Ook om die reden dient de vraag met omzichtigheid te 

worden behandeld. Het antwoord op de vraag of Tocqueville een overdreven grote plaats 

heeft verleend aan religie in een democratie behoort voor een deel ook tot de sfeer van de 

persoonlijke meningen, net als bijvoorbeeld de vraag of onze samenleving nood heeft aan 

meer of minder sociaaldemocratie. 

In verband met de vraag of Tocqueville te veel belang zou gehecht hebben aan de nood 

aan religie in zijn politiek denken, kan nog de bijvraag worden gesteld of hij iets of iemand 

schade heeft toegebracht met zijn (overdreven) pleidooi voor meer religie. Wat dat betreft, 

hebben we doorheen zijn politieke carrière zowel zijn conservatieve als zijn liberale kant 

gezien. Tocqueville was allergisch aan revoluties en steeds voorzichtig in het beleid, maar 

nooit heeft hij de vrijheid uit het oog verloren. Voor iemand die zo gebrand is om religie een 

grotere rol te laten spelen in zijn land, kan de verleiding groot zijn om over te gaan tot dwang 

of ongeoorloofde manipulatie, maar daar heeft Tocqueville zich nooit aan bezondigd. In zijn 

pogingen om hervormingen door te voeren is hij nooit afgeweken van de democratische 

spelregels en als het allemaal niet lukte, legde hij zich daar heel democratisch bij neer. 

Bovendien, het feit dat hij liet verstaan dat God zelf de democratie op gang had 

getrokken of dat hij de compatibiliteit tussen het (toenmalige) katholicisme en de democratie 

verbloemde, doet geen afbreuk aan zijn zuiver politieke theorieën met betrekking tot 

democratie. Zijn ideeën over de scheiding tussen kerk en staat blijven tot op heden sterk en 

lijken niet bezoedeld te zijn door enige overdrijving. Wat dat betreft was Tocquevilles 

(over)gevoeligheid voor het onderwerp religie zelfs een voordeel, want precies omdat hij zo 

sterk overtuigd was dat er een mogelijkheid moest zijn opdat religie een constructieve 

maatschappelijke rol zou spelen en ook omdat dat in Frankrijk zo vaak fout was gelopen, 

heeft hij veel intellectuele energie geïnvesteerd in de omschrijving van de voorwaarden die 

noodzakelijk zijn opdat politiek en religie ten minste vreedzaam kunnen samenleven. 

Ofschoon Tocqueville nooit toegevingen heeft gedaan op zijn overtuiging dat religie de 
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 Zoals gezegd laveren Leforts teksten over Tocqueville tussen lof en kritiek. Bij het schrijven van een essay 

over Tocquevilles literaire kwaliteiten scheen hij overigens extra mild te zijn, in die zin dat hij daarin zijn 

kritieken over la contrepartie de la contrepartie niet alleen leek te zijn vergeten, maar plots roemde hij 

Tocqueville omdat hij net wel die contrepartie de la contrepartie zou hebben gezien, schijnbaar geheel 

inconsistent met zijn eerdere essays, in ieder geval zonder ernaar te verwijzen en zonder toelichting: ‘Dans le 

présent, [Tocqueville] cherche la trace du temps ; il imagine, à l’examen de ce qui advient et lui paraît neuf, 

caractéristique de la démocratie, ce qui en est ou peut en être la contrepartie – et encore ce qui pourrait être 

la contrepartie de cette contrepartie’. (Lefort, Tocqueville. Démocratie et art d’écrire 1992, 72), zie ook 

(Sanders, Tocquevilles vivisectie van de democratie 2012, 549). 
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democratie kan versterken, heeft hij evenmin ooit toegevingen gedaan op de democratische 

wijze waarop hij deze overtuiging wilde omzetten in beleid. 

Zowel Lefort als Gauchet (alsook Froidevaux-Metterie) waren het echter niet eens met 

de stelling dat Tocquevilles ideeën met betrekking tot religie geheel onschuldig waren, omdat 

zij zijn pleidooi voor meer religie interpreteerden als een uiting van een ondemocratisch 

eenheidsverlangen. Dus om de zonet behandelde vraag volledig te beantwoorden, dient men 

zich eerst nog te verdiepen in een andere vraag, namelijk of Tocquevilles ideeën met 

betrekking tot religie geen uiting waren van een eenheidsdenken dat zij ondemocratisch 

vonden. Vandaar de vraag: had Tocqueville voldoende oog voor de verdeeldheid van de 

macht in een democratische samenleving? 

HAD TOCQUEVILLE MET ZIJN PLEIDOOI VOOR RELIGIE VOLDOENDE OOG VOOR DE ROL 

VAN VERDELING VAN DE MACHT IN EEN DEMOCRATISCHE SAMENLEVING? 

Inleiding 

Leforts kritiek van la contrepartie de la contrepartie deed, strikt genomen, geen afbreuk 

aan Tocquevilles opvatting over de therapeutische kracht van religie; wat de waarde was van 

‘het medicijn’ liet hij in het midden. Tot nog toe beargumenteerde hij enkel dat het overbodig 

was. Maar in zijn Permanence du théologico-politique ? betwistte Lefort alsnog de onschuld 

van Tocquevilles ideeën aangaande religie. Die zouden namelijk zijn ingegeven vanuit een 

misplaatste drang naar consensus, kenmerkend voor het Ancien Régime en strijdig met een 

grondkenmerk van de democratie, namelijk de division (du pouvoir).
82

 

Deze kritiek van Lefort is niet minder fundamenteel dan dewelke zonet behandeld werd. 

Tocqueville staat immers gekend als een groot denker met betrekking tot de democratie en 

Lefort bekritiseerde hem reeds omdat hij de veerkracht van de democratie onderschat had, 

waardoor Tocqueville de nood aan een remedie – religie – had overschat. Maar in de 

formulering van die kritiek had Lefort mildheid getoond door er meermaals op te wijzen dat 

hij zich goed realiseerde dat wij vandaag veel meer ervaring hebben met de democratie dan 

Tocqueville had kunnen hebben in zijn tijd. Maar met zijn tweede kritiek, zou Tocqueville 

met zijn hang naar religie tonen dat hij een fundamenteel onderscheid tussen het Ancien 

Régime en de democratie niet had begrepen. 

Claude Lefort over Le double corps du roi 

Het was in verband met de division (du pouvoir) dat Lefort had gewezen op het belang 

van de symboliek van de dubbele onthoofding van Louis XVI, niet alleen met verwijzingen 

naar Jules Michelet (cf. supra), maar ook naar Ernst Kantorowicz.
83

 Daar waar de aristocratie 

stond voor een samenleving die een organisch geheel vormt, zou de democratie staan voor 

verdeeldheid van de macht. In een democratie, aldus Lefort, is de plaats van de macht immers 

leeg; niets of niemand belichaamt haar.
84

 Bijgevolg zou met de onthoofding van de vorst ook 

het metaforische lichaam van de Franse samenleving als organisch geheel zijn onthoofd. 
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 Volgens Lefort gaat een systematische drang naar consensus onder ‘het volk’ in tegen het gangbare en 

wenselijke democratische verloop. Een dergelijke drang gaat immers in regel gepaard met uitsluiting van 

groepen van mensen, bijvoorbeeld omwille van hun etnische afkomst, hun politieke voorkeur, de sociale 

klasse waartoe ze behoren, enzovoort. Het is kenmerkend voor autocraten dat zij zich bevoegd achten om 

autonoom uit te maken wie waarlijk tot het volk behoort en wie niet. Op die manier wordt de macht alsnog 

geïncarneerd in het Ene volk (le peuple-Un). (Lefort, Permanence du théologico-politique ? 1986, 271 en 277) 
83

 (Kantorowicz 1957). 
84

 Zie o.m. (Lefort, Permanence du théologico-politique ? 1986, 265). 
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Tijdens het Ancien Régime werd de absolute vorst beschouwd als een gezalfde van God. 

Van de Franse ‘onderdanen’ werd trouw aan de ‘katholieke’ – d.w.z. ‘universele’ – kerk 

verwacht en dus tussen gehoorzaamheid aan God en gehoorzaamheid aan de koning was er 

slechts een nuanceverschil. In het Frankrijk van de absolute vorsten was ongehoorzaamheid 

aan de ene moeilijk denkbaar zonder ongehoorzaamheid aan de andere.
85

 Het ideaal van 

eenheid was alomtegenwoordig. 

De democratie laat zich daarentegen kenmerken door een eeuwige, legitieme en 

noodzakelijke spanning tussen meerderheid en oppositie, door een scheiding der machten, 

scheiding tussen kerk en staat, door een staat die zijn eigen oppositie garandeert en versterkt 

via vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, stakingsrecht, enzovoort. Met de metaforische 

onthoofding van de koning zou dus een premisse van de democratische samenleving in het 

leven zijn geroepen, namelijk verdeeldheid, en dat zou Tocqueville niet begrepen hebben, 

aldus Lefort. 

Het is in die zin dat Lefort meende dat Tocquevilles streven naar een therapeutische 

religie te maken had met een verlangen om een eenheid te herstellen die ingaat tegen het 

principe van verdeling van de macht, een grondkenmerk van de democratie. Een meer 

prominente rol voor religie zou in die zin het tegenovergestelde zijn van datgene waaraan een 

democratie nood heeft. Nostalgische mijmeringen over de maatschappelijke eenheid van 

weleer zou wijzen op een democratisch tekort, aldus Lefort. Ook in de opkomst van het 

totalitarisme – dat twintigste-eeuwse fenomeen dat deels ontstond door fout gelopen 

experimenten met democratie – ontwaarde Lefort sporen van zo’n nostalgie…
86

 

 

Et, notons-le au passage, la compromission de nombre de philosophes en notre temps, 

et non des moindres, avec l’aventure du nazisme, du fascisme ou du communisme 

trouve là ses raisons ; l’attachement que nous signalions au religieux les enferme dans 

l’illusion d’une restauration de l’unité et de l’identité comme telles, qu’ils voient 

s’annoncer dans l’union du corps social.
87

 

 

Om Leforts kritiek te begrijpen en te evalueren kan het verhelderend zijn Tocquevilles 

legitimistische afkomst te beschouwen. Zelf heeft hij weinig toelichting gegeven bij deze 

signatuur van zijn ouders, maar wat hem betrof was een terugkeer van de Bourbons aan het 

hoofd van Frankrijk niet aan de orde. Bijgevolg was hij zelf alvast geen aanhanger van deze 

strekking, maar er zijn aanwijzingen dat het legitimisme in min of meerdere mate een impact 

heeft gehad op zijn denken. Zo beschreef hij meermaals, tot op latere leeftijd, hoezeer hij als 

kleuter was geraakt toen zijn geliefde moeder een lied inzette voor de legitieme vorst, waarna 

het aanwezige gezelschap uitbarstte in tranen, ook al hadden vele aanwezigen de vorst nooit 

gekend
88

, en de dag dat hij trouw moest zweren aan de niet-legitieme koning had Tocqueville 

dus uitvoerig beschreven als een van de ongelukkigste van zijn leven. De legitimisten 
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 Zo stelde Lefort onder meer: ‘La monarchie humaine s’est construite à l’image de la monarchie divine : l’une 

et l’autre gouvernent pour leurs élus. Sous le couvert de la justice, l’arbitraire s’est logé dans la société : il se 

retrouve « avec une fidélité désespérante dans les institutions politiques ». C’est un « principe charnel » qui 

soutient l’organisation sociale, la division des ordres, la hiérarchie des conditions, un principe « qui met la 

justice et l’injustice dans le sang, qui les fait circuler avec le flux de la vie, d’une génération à l’autre… ». 

(Lefort, Permanence du théologico-politique ? 1986, 286). 
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 Elders stelde Lefort dat daar waar tijdens het Ancien Régime de samenleving als een organisch lichaam werd 

voorgesteld, onder het totalitarisme een vergelijkbare, maar meer artificiële metafoor werd gehanteerd; daar 

werd de samenleving eerder als een machine gezien: ‘La modernité du totalitarisme se désigne en ceci qu’il 

combine un idéal radicalement artificialiste avec un idéal radicalement organiciste. L’image du corps se 

conjuge avec celle de la machine’. (Lefort, La question de la démocratie 2001, 22)  
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 (Lefort, Permanence du théologico-politique ? 1986, 275) 
88

 Cf. (OC XV-2, 86) en (OC6, 384). 
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vormden in Frankrijk een relatief kleine groep, zelfs onder de royalisten
89

, en in tegenstelling 

tot de toenmalige Franse publieke opinie begreep Tocqueville dat heel wat legitimisten – 

onder wie zijn ouders – niet zozeer nostalgisch waren naar hun eigen macht en privileges. 

Wat hen ten diepste dreef was de mystiek van het koningschap als zodanig, een mystiek die 

nauw verwant was met het religieuze, met alle symboliek, vertroosting en passie die daarmee 

kunnen gepaard gaan. Volgens een aantal Franse geschiedenisfilosofen, zoals Jules Michelet, 

was die mystiek een sleutelelement in de liefde voor de koning: 

 

La seule question obscure était celle de la royauté. Question, non de pure forme, 

comme on l’a tant répété, mais de fond, question intime, plus vivace qu’aucune autre 

en France, question non de politique seulement, mais d’amour, de religion. Nul peuple 

n’a tant aimé ses rois.
90

 

 

Als gevolg van de toenemende ontsporingen waren vele Fransen grotendeels vergeten 

hoeveel vreugde en liefde de Bourbons en de kerk doorheen de geschiedenis hadden 

opgewekt onder de bevolking. Dat verklaarde grotendeels waarom de band tussen troon en 

altaar in Frankrijk eeuwenlang zo vanzelfsprekend en onbetwist was geweest. Maar na de 

revolutie was dat dus snel vergeten, waardoor de affectieve bindingen tussen enerzijds troon 

en altaar en anderzijds het volk al snel werden geslaakt. Tocqueville was historisch echter 

voldoende onderlegd en bewust om dit niet vergeten te zijn, temeer daar hij was opgegroeid 

met de mystiek die de vorsten van Bourbon omgaven. Niettemin schreef Lefort het volgende 

over het voorgaande citaat van Michelet: 

 

Cet attrait pour l’obscur, le profond, l’originaire, qui, au reste, guide Michelet dans 

toutes ces œuvres […], lui fait découvrir ce que Tocqueville néglige : le mystère de 

l’incarnation monarchique – par-delà la représentation consciente d’un roi de droit 

divin, qui restitue dans son pouvoir quelque chose de la présence du christ, et par cette 

même vertu fait apparaître la justice dans sa personne, la représentation inconsciente 

d’une société qui s’incarne dans le roi, non seulement s’ordonne dans ses institutions 

politiques selon un « principe charnel », mais dont les membres sont captés par 

l’image d’un corps, de telle sorte qu’ils y projettent leur propre union, que leurs 

affects précipitent dans une identification amoureuse avec ce corps.
91

 

 

Volgens Lefort kan men niet zeggen dat Tocqueville ongevoelig was voor de 

symbolische dimensie van het maatschappelijke. Zo schreef hij vooral te waarderen hoe 

Tocqueville een beschrijving had gegeven van het instellen van een principe van 

overeenkomst van de gedragingen en van de zeden en van een standpunt van de staat dat 

onverenigbaar is met de oude constitutie van een aristocratische maatschappij.
92

 Maar precies 

door deze instelling tot model te verheffen zou zijn aandacht voor de gedaante van de macht 

verdwenen zijn. 
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 Zo was de groep der doctrinairen wel royalistisch, maar niet legitimistisch. Heel wat Franse royalisten 

sympathiseerden met het huis van Orléans of steunden enkel de gedachte van een koningschap, zonder een 

uitgesproken voorkeur voor de afkomst van de vorst. De legitimisten bestonden vooral uit leden van de oudste 

en ook van de hoogste adel van Frankrijk. Dus zelfs heel wat sympathisanten van het huis van Bourbon waren 

niet legitimistisch. 
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 (Michelet 1868 [1847], 62). 
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 (Lefort, Permanence du théologico-politique ? 1986, 285) 
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 ‘[…] l’instauration d’un principe de similitude des conduites et des mœurs et d’un point de vue de l’État 

incompatible avec l’ancienne constitution d’une société aristocratique’. (Lefort, Permanence du théologico-

politique ? 1986, 284) 
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In tegenstelling daarmee doorgrondde Michelet het symbolische in een ander register, 

aldus Lefort, namelijk dat waarin voor een maatschappij de drijfveer van de heerschappij en 

van de inrichting van de instellingen, volgens zijn woorden, het obscuurst en het intiemst is in 

de positie en de representatie van de politieke macht. Volgens Lefort werd zijn denken het 

best uitgedrukt door middel van een stand van zaken van Frankrijk aan de vooravond van 

1789.
93

 Nadat Michelet had opgemerkt: ‘Je vois la Révolution partout, dans Versailles 

même’, wees hij op de brutaliteiten en de verblinding van Calonne en toen de nederlaag van 

adel en geestelijkheid al onvermijdelijk was en zichtbaar ‘aux yeux de tous’, besloot hij: ‘La 

seule question obscure était celle de la royauté’.
94

 

Voor Lefort leek het alsof, uitgaande van verschillende premissen, de denkers die het 

gevoeligst waren voor de komst van de moderniteit en voor de onomkeerbaarheid van de 

gang van de geschiedenis (en in het geval van Frankrijk noemde hij daarbij uitdrukkelijk 

Tocqueville) in het religieuze het herstel zochten van een pool van eenheid, dankzij dewelke 

de bedreiging van een ontbinding van het maatschappelijke, die bij de nederlaag van het 

Ancien Régime opduikt, zou worden afgewend.
95

 

Hoe dan ook meende Lefort dat Tocqueville onvoldoende oog had voor de wijze waarop 

de macht versplintert en behoort te versplinteren van zodra de democratie haar intrede doet, 

ook al werd die macht voordien eeuwenlang belichaamd door één persoon (n.l. de koning). 

Door de onthoofding van de koning, werd volgens Michelet, Kantorowicz en Lefort op 

symbolische wijze een essentiële bestaansvoorwaarde van de democratie gecreëerd. 

Doorheen zijn L’Ancien Régime et la Révolution is Tocqueville ingegaan op de diepere 

lagen, de filosofische grondslagen van de gebeurtenissen omtrent de revolutie en hij heeft 

daarbij inderdaad nagelaten om uit te weiden over de mutatie die de politieke macht toen 

onderging. Maar Lefort heeft Tocqueville slechts bekritiseerd omwille van een indicatie dat 

Tocqueville niet zou begrepen hebben dat de macht in een democratie een fundamenteel 

andere plaats bekleedt dan onder het Ancien Régime. Nochtans was reeds in De la 

démocratie gebleken dat Tocqueville net veel oog had voor de verdeling van de macht in het 

democratische Amerika. De verklaring waarom Tocqueville dan heeft nagelaten dit thema te 

bespreken in zijn L’Ancien Régime is inderdaad onduidelijk maar heeft vermoedelijk te 

maken met zijn emotionele betrokkenheid bij dit gebeuren omwille van zijn legitimistische 

afkomst. 

In de verwoording van deze kritiek hechtte Lefort dus veel belang aan de onthoofding 

van de vorst, maar daarbij ging hij zelf niet in op een aantal belangrijke randbemerkingen… 

De gruwelijke executie van Louis XVI was het gevolg van een schijnproces en dus op zich 

niet bepaald democratisch. In het eerste hoofdstuk zagen we dat ook Alexis’ overgrootvader – 

Chrétien-Guillaume Lamoignon de Malesherbes – werd onthoofd om de eenvoudige reden 

dat hij tijdens dat proces had opgetreden als advocaat van Louis XVI. Het was overigens puur 

toeval dat Alexis het levenslicht heeft gezien, aangezien zijn volstrekt onschuldige ouders een 

tijdlang waren veroordeeld tot hetzelfde lot als Louis XVI effectief had ondergaan. Geen 

wonder dat hij meer benomen was met het onrecht van die gruwelijke executies als zodanig 

dan met de democratische symboliek in de onthoofding van het metaforische lichaam. Kan 

men dan besluiten dat de leden van La Convention nationale, die het potsierlijke proces van 

de vorst hadden georkestreerd, de democratie beter hadden begrepen dan Tocqueville? 

Hoewel Lefort uitdrukkelijk stelde dat Tocqueville een gevoeligheid had voor het 

symbolische
96

, meende hij dat die gevoeligheid onvoldoende was voor wat betreft de 
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 (Lefort, Permanence du théologico-politique ? 1986, 285). 
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 (Michelet 1868 [1847], 62). 
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 (Lefort, Permanence du théologico-politique ? 1986, 292). 
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 ‘On ne saurait dire qu’il n’est pas sensible à la dimension symbolique du social’. (Lefort, Permanence du 

théologico-politique ? 1986, 284). 
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symboliek van de onthoofding van de vorst. Mogelijks was het slechts ter wille van zijn 

familie en legitimistische aanverwanten dat Alexis niet was ingegaan op het bevrijdende 

element dat gepaard ging met de executie van de legitieme vorst. Hoe dan ook kan die 

abstracte kritiek niet volstaan, het gaat immers slechts over een indicatie dat Tocqueville de 

rol van verdeeldheid niet zou hebben begrepen. Om daarover uitsluitsel te krijgen is meer 

nodig. 

Wat dat laatste betreft, kan Marcel Gauchet helpen. Ook hij meende dat Tocqueville 

onvoldoende aandacht had voor de rol van verdeeldheid in een democratie en een te groot 

belang hechtte aan consensus, maar hij deed dat veel concreter en omstandiger en bovendien 

had hij zich daarvoor niet op L’Ancien Régime et la Révolution gebaseerd (zoals Lefort), 

maar op De la démocratie en Amérique. 

Marcel Gauchet over la marche normale de la modernité 

Op zich is Gauchets kritiek filosofisch sterk opgebouwd, maar de zwakte zit mijns 

inziens in de premissen die hij daarbij hanteerde, met name in de lezing die hij maakte van 

De la démocratie. Zo nam Gauchet het heel ernstig en letterlijk wanneer Tocqueville de 

opkomst van de democratie voorstelde als de vervulling van een goddelijk plan.
97

 Volgens 

Gauchets lezing stelde Tocqueville dat zowel de zeden als de regels evenals de vorm van het 

democratische systeem een veralgemeende consensus genieten. Meermaals liet hij verstaan 

dat Tocqueville ‘l’adéquation de la société avec elle-même’ ten onrechte zou beschouwen als 

een grondkenmerk van de democratie. Serge Audier schreef hierover: 

 

Cette insistance remarquable sur la nécessité d’un consensus s’éclaire à considérer la 

façon dont Tocqueville interprète le devenir de la démocratie comme 

l’accomplissement d’un plan divin. Gauchet est en effet un des rares interprètes de 

Tocqueville – avec [Célestin] Bouglé notamment – à prendre sur ce point à la lettre 

l’argumentation de Tocqueville, au lieu de n’y voir une simple métaphore.
98

 

 

In het tweede hoofdstuk van dit werk werd uitvoerig beargumenteerd waarom het niet 

wijselijk is om Tocquevilles Providentieel discours letterlijk te nemen en Audier zou wel 

eens gelijk kunnen hebben dat het essentieel omwille van dit punt is dat Gauchet zo radicaal 

was in zijn beweringen dat Tocqueville onvoldoende oog had voor de rol die verdeeldheid 

speelt in een democratie. 

In zijn essay ‘Tocqueville, l’Amérique et nous. Sur la genèse des sociétés 

démocratiques’
99

 stelde Gauchet de zin van enkele cruciale aspecten van De la démocratie in 

vraag, ook al schoof hij de dialectische geschiedenisinterpretatie van een eeuwenlang pad 

richting égalité des conditions naar voor als iets heel kostbaars, iets dat hem overigens heeft 

geïnspireerd in zijn eigen oeuvre.
100

 

In de pril ontluikende Franse democratie leek – met uitzondering van de guillotine – niets 

nog naar behoren te functioneren. Gekweld door de vraag wat inherent was aan de 

democratie en wat slechts tijdelijke afrekeningen waren met het aristocratische verleden, 

meende Tocqueville dat Amerika het beste laboratorium was om de democratie te 

onderzoeken. In tegenstelling tot de Europese landen, moest dat land immers niet de 
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 (Gauchet, Tocqueville, l’Amérique et nous 1980, 50). 
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 (Audier, Tocqueville retrouvé 2004, 251). 
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 Deze nous stond grotendeels voor ‘wij, de Fransen’, maar in mindere mate ook voor ‘wij, de Europeanen van 

het continent’. 
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 Gauchets bekende dialectiek met la sortie de la religion als fait générateur, bedacht hij als zijn eigen 

alternatief op Tocquevilles dialectiek van de égalité des conditions. 
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historische ballast torsen van een ondemocratisch verleden. 

Gauchet – die net als Lefort heel Frans denkt – kon zich echter niet vinden in de 

gedachte dat die ‘tabula rasa’ waarop de Amerikaanse democratie zou zijn gebouwd de 

Fransen veel kon bijbrengen om de eenvoudige reden dat Frankrijk niet op een tabula rasa 

was gebouwd. Op eender welke fundering kan men niet zo maar eender welk gebouw 

optrekken en volgens Gauchet verschilt de Amerikaanse fundering zo sterk van de Franse dat 

een studie van de Amerikaanse samenleving weinig leerzaam is voor de Fransen. 

Gauchet meende bovendien dat Frankrijk de normale democratische ontwikkeling had 

doorlopen en dat de (weliswaar gemakkelijker te onderzoeken) Amerikaanse democratie een 

artificiële uitzondering is die meer verwarring brengt dan verduidelijking, precies omdat ze 

gebouwd werd op de leegte van de geschiedenis. De eerste ontwikkelde en invloedrijke 

migranten die aankwamen in Amerika hadden diverse voorgeschiedenissen en in die zin was 

min of meer het vroegste element dat hen verbond, het verlangen om een geheel nieuwe 

samenleving op te bouwen. 

Gauchet schreef: 

 

[Tocqueville] n’en a plus su discerner l’inexorable gestation de la nouveauté politique 

au sein de cela que l’exemple américain l’a incité plutôt à considérer comme 

essentiellement contraire à la marche normale de la modernité.
101

 

 

Die ‘onverbiddelijke dracht’ (inexorable gestation) verwees naar Tocquevilles 

deterministische geschiedenisinterpretatie van toenemende gelijkheid (waarbij de Franse 

Revolutie wellicht dient begrepen te worden als de bloederige keizersnede). Volgens Gauchet 

had Amerika Tocquevilles ogen vertroebeld, zodat hij de waarde van zijn eigen 

geschiedenisinterpretatie was gaan miskennen. Voor Gauchet ligt de normale ontwikkeling 

van het democratiseringsproces precies in de Franse geschiedenisinterpretatie die Tocqueville 

zo sterk had verwoord in de inleiding van zijn boek over Amerika (ondanks zijn verwijzingen 

naar de goddelijke krachten die er achter zouden schuilen). 

Het was inderdaad opvallend dat Tocqueville de inleiding van De la démocratie was 

begonnen met een eeuwenlange geschiedenis van Frankrijk, om vervolgens een verhaal aan 

te vatten over een democratie zonder ondemocratische voorgeschiedenis aan de andere kant 

van de oceaan. Het was overigens op dat punt dat Gauchet had gesteld dat Tocqueville een 

van die zeldzame auteurs was die uiteindelijk gelijk hadden, ondanks zichzelf (cf. supra).
102

 

Gauchets essay Tocqueville, l’Amérique et nous was een belangrijke aanzet naar zijn 

magnum opus – Le désenchantement du monde
103

 – en dat werk kan helpen om de 

religiekritiek ten aanzien van Tocqueville, zoals verwoord in het essay, beter te begrijpen. In 

Le désenchantement ontwikkelde Gauchet een nog veel ruimere geschiedenisinterpretatie. 

Zoals reeds werd opgemerkt, zag hij daarin la sortie de la religion als fait générateur van de 

menselijke geschiedenis. Wat hem betreft is de drijvende kracht achter de geschiedenis dus 

het ‘uittreden uit de religie’, maar ook ‘het voortkomen uit de religie’.
104

 Gauchet benadrukte 

dat ‘sortie de la religion’ niet zozeer verwijst naar een afnemende devotie, maar veeleer naar 

het uittreden én voortkomen uit een samenleving waarin religie een structurerende functie 

                                                 
101

 (Gauchet, Tocqueville, l’Amérique et nous 1980, 44-5). 
102

 Claude Lefort heeft overigens iets gelijkaardigs geschreven over Tocqueville, namelijk dat hij meer redenen 

had dan hij zelf vermoedde om in de Franse Revolutie de illusie te ontmaskeren van een radicaal begin en om 

de prehistorie van de democratie te willen reconstrueren. (Lefort, Permanence du théologico-politique ? 1986, 

299) 
103

 (Gauchet, Le Désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion 1985). 
104

 In tegenstelling tot de geschiedenisinterpretaties van Hegel en Tocqueville, betreft het hier dus geen 

voortschrijdende dialectiek (naar steeds meer vrijheid of meer gelijkheid), maar een wegdrijvende dialectiek 

(i.c. weg van religie). 
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had.
105

 Meer algemeen moet de uitdrukking begrepen worden als een eindeloos lange 

evolutie van veralgemeende heteronomie naar veralgemeende autonomie. 

Dus als Tocqueville opriep om in de nieuwe samenleving religie opnieuw te versterken, 

zag Gauchet daarin een oproep om radicaal in te gaan tegen het natuurlijke verloop van de 

geschiedenis. In die zin leek Gauchet te menen dat Amerika meer te leren had van Frankrijk 

dan omgekeerd. De slotzin van zijn essay luidde dan ook: ‘Et si l’Europe était en quelque 

manière l’avenir de l’Amérique ?’
106

 

De maatschappelijk evoluties van de daarop volgende decennia gaven niet de indruk dat 

Gauchets woorden bepaald profetisch waren geweest, gezien de talrijke indicaties dat de 

godsdienst op weg is een tweede adem te krijgen.
107

 Dat bracht Gauchet er in 1995 toe om 

een postscriptum te schrijven op zijn eerdere essay over Tocqueville, getiteld La dérive des 

continents (de continentendrift).
108

 Wars van alle uiterlijke schijn betwistte Gauchet daarin 

dat we vandaag, wereldwijd, een religieus reveil zouden beleven. Want ook al wijst veel op 

een toename van het belang van religie als maatschappelijk fenomeen, toch blijft haar 

structurerende functie in de samenlevingen wereldwijd onverminderd afnemen, aldus 

Gauchet. 

In zijn stelling dat Europa een veel interessanter democratisch laboratorium is, ging 

Gauchet zover het totalitarisme en andere antidemocratische krachten te integreren in het 

normale democratiseringsproces. Net als Lefort wees ook Gauchet op een misplaatste drang 

naar consensus als streefdoel van de politiek in het oeuvre van Tocqueville. Hij beschouwde 

dit als een van ‘les points aveugles de la réflexion tocquevillienne’
109

, die is ontstaan door het 

verlenen van een te grote autoriteit of een te groot belang aan het Amerikaans model (dat 

Gauchet dus beschouwde als atypisch en daarom verwarrend). Hij schreef: 

 

Si le siècle écoulé depuis lors établit une chose, c’est qu’il faut renverser les termes de 

Tocqueville, et tenir pour traits d’essence des démocraties ce qu’il imputait lui aux 

séquelles de l’accident révolutionnaire […].
110

 

 

Dus als de afgelopen eeuw ons iets zou hebben duidelijk gemaakt, was dat volgens 

Gauchet dat we Tocquevilles termen moeten omkeren en als democratische grondkenmerken 

datgene moeten nemen wat Tocqueville beschouwde als de pijnlijke gevolgen van het 

revolutionaire ‘accident’… Dat kan natuurlijk tellen als kritiek. 

Ook onthutsend was dat Gauchet stelde: ‘La possibilité du totalitarisme est de naissance 

inscrite dans les démocraties telles qu’elles se sont développées sur le Vieux Continent’.
111

 

Dient het totalitarisme dan eenvoudigweg beschouwd te worden als een soort puberteit in het 

normale ontwikkelingsproces naar democratie? Dat zou toch krasse taal zijn als men bedenkt 

dat van de Russische Revolutie tot de Culturele Revolutie in China – dus op amper een halve 

eeuw tijd – ruim tweehonderd miljoen ideologische moorden werden gepleegd.
112

 Alleen al 

in de Sovjet-Unie zouden bijna 62.000.000 ideologische moorden zijn gepleegd.
113

 In China 

was het kennelijk nog een pak erger en dan was er nog nazi-Duitsland, Cambodja, Albanië, 

                                                 
105

 ‘Sortie de la religion ne signifie pas sortie de la croyance religieuse, mais sortie d'un monde où la religion 

est structurante, où elle commande la forme politique des sociétés et où elle définit l'économie du lien social’. 

(Gauchet, La religion dans la démocratie 1998, 13) 
106

 (Gauchet, Tocqueville, l’Amérique et nous 1980, 120). 
107

 Zie in dit verband het reeds genoemde werk La revanche de Dieu. (Kepel 2003) 
108

 (Gauchet, La dérive des continents 1995). 
109

 (Gauchet, Tocqueville, l’Amérique et nous 1980, 44) 
110

 (Gauchet, Tocqueville, l’Amérique et nous 1980, 61). 
111

 (Gauchet, Tocqueville, l’Amérique et nous 1980, 68). 
112

 (Rummel, Power Kills: Democracy as a Method of Nonviolence 1997). 
113

 (Rummel, Lethal Politics. Soviet Genocide and Mass Murder since 1917 1996, v). 
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Vietnam, Noord-Korea, enzovoort. Volgens Gauchet kon religie daar niet alleen geen enkele 

dam tegen opwerpen, maar was het integendeel het geval… 

 

Qu’on ne vienne pas dans ces conditions nous prêcher le retour à on ne sait pas quelle 

‘spiritualité politique’ ou autre misérable ‘monothéisme’ de drugstore, qui 

constitueraient, paraît-il, les garde-fous indispensables contre le péril totalitaire inscrit 

dans l’athéisme social. Ce n’est pas en revenant à la religion qu’on se prémunira 

efficacement contre le totalitarisme, c’est en achevant de s’en débarrasser. Ce n’est 

pas du défaut de religion que naît le totalitarisme, c’est de l’insuffisance de son 

éradication et de l’impuissance de sortir de ces cadres.
114

 

 

Gauchet wilde dus niets horen over een of andere politieke spiritualiteit of een ander 

ellendig ‘drugstore-monotheïsme’
115

 om ons te vrijwaren van het totalitaire gevaar. De 

terugkeer naar religie zou daartoe een uiterst ondoeltreffend wapen zijn. Enkel door heel 

radicaal te breken met religie, inclusief de pseudoreligieuze restanten die men ziet in het 

totalitarisme, zou men kunnen komen tot een daadwerkelijke democratie. Gauchet behoort 

dus tot de vele denkers die menen dat, hoewel totalitaire regimes vaak pretenderen rabiaat 

antireligieus te zijn, de totalitaire ideologie als zodanig pseudoreligieuze trekken vertoont. 

Totalitaire regimes zouden niet zijn ontstaan door een tekort aan religie (zoals vele gelovigen 

stellen), maar door er onvoldoende mee te breken… 

 

Le totalitarisme, c’est le retour en règle du principe religieux au sein d’un monde en 

passe de se défaire de la religion, le deuil impossible de l’occultation majeure que les 

religions véhiculent depuis le départ.
116

 

 

Volgens Gauchet zou het totalitarisme dus niet zozeer een ‘puberteit’ zijn in het (normale 

verloop van het) democratische ontwikkelingsproces van een volk of een staat, maar veeleer 

een vorm van regressie, zoals een zindelijk kind dat gebeurlijk opnieuw bedplast als gevolg 

van stress of ontstekingen (d.i. secundaire enurese). In zijn uittocht uit de religie kan het 

gebeuren dat een volk of een regime hervalt in een verlangen naar eenheid, met de instelling 

van een Ersatzreligion
117

 tot gevolg, meer bepaald van een totalitaire ideologie.
118

 Wat 

Gauchet dan bepleitte was niet het behoud van de ‘primaire enurese’ (begrijp: naar religie), 

maar wel de kunst om zich fatsoenlijk te schikken in een onttoverde wereld. 

Hoe dan ook leek Gauchet nogal gelaten te blijven bij de oceaan van lijken die het 

totalitarisme heeft nagelaten. Zeven jaar na het verschijnen van Solzjenitsyns ‘De Goelag 

Archipel’ leek Gauchet het totalitarisme bijna voor te stellen als een zure appel waar we 

                                                 
114

 (Gauchet, Tocqueville, l’Amérique et nous 1980, 72-3). 
115

 Dit is een cynische verwijzing naar Tocquevilles impliciete idee dat religie fungeert als een soort 

maatschappelijk medicijn. Deze uitdrukking inspireerde mij om in de bespreking van Gauchets en Leforts 

kritieken medische metaforen te verwerken (incubatie, homeostase, erunese…). 
116

 (Gauchet, Tocqueville, l’Amérique et nous 1980, 69). 
117

 Ook Lefort wees op een verband tussen totalitaire ideologieën en religies: ‘Mais en vain trancherait-on entre 

l’idéologique et le religieux, car si ce dernier se trouve dénié en tant qu’il indique un lieu autre, ne voit-on pas 

qu’il est réactivé dans la quête d’une union mystique et dans la figuration d’un corps, dont une partie , le 

prolétariat, le part politique, l’organe dirigeant, l’égocrate (selon le mot de Soljenitsyne) à la fois représente 

la tête du peuple et celui-ci tout entier […]’. (Lefort, Permanence du théologico-politique ? 1986, 275-6) 
118

 Een week na de aanslagen op Parijs van 13 november 2015 heeft Gauchet zijn mening hierover enigszins 

herzien in een interview voor de krant Le Monde. Daarin zei hij althans: ‘Le fondamentalisme est un projet 

radical de société et c’est là toute la différence. C’est pourquoi certains comparent le fondamentalisme à un 

totalitarisme, ce qui ne me paraît pas éclairant. La religion est autre chose que les idéologies totalitaires 

qu’on a pu voir à l’œuvre dans notre histoire’. (Gauchet, Le fondamentalisme islamique est le signe paradoxal 

de la sortie du religieux 2015). 
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desgevallend maar doorheen moeten bijten. Natuurlijk verwenste ook hij het totalitarisme – 

hij legde uit hoe ermee moest gebroken worden – maar hij scheen het toch enigszins te zien 

als iets dat nu eenmaal kan gebeuren doorheen het normale ontwikkelingsproces richting 

democratie en de conclusie was dus om radicaal te breken met religie als 

maatschappijstructurerend fenomeen. 

Eenheidsdenken en verdeeldheid: de waarheid in het midden 

Wat betreft de grote lijnen van de kritieken van Lefort en Gauchet op het vermeende 

eenheidsdenken van Tocqueville, boden zij alvast een intrigerende bron van inspiratie aan. 

Toch had Tocqueville meer oog voor de belangrijke plaats van verdeeldheid in een 

democratie dan zij doen geloven. Jean-Michel Heimonet hekelde alvast Gauchet omdat die 

op dat punt schromelijk zou hebben overdreven. Hij ging daarin zover Gauchet ‘une 

méconnaissance sectaire du texte-même’ aan te wrijven… 

 

Il suffit de lire l’aversion de Tocqueville pour l’idée d’unité, ce dans tous les 

domaines, pour comprendre qu’il ne peut être vraiment sérieux de lui faire endosser 

un désir secret d’homogénéité et d’unité sociales.
119

 

 

Heimonet was dus al even radicaal in zijn kritiek op Gauchet, als Gauchet in zijn kritiek 

op Tocqueville. Maar men kan zich afmaken van deze discussie met een gemeenplaats: de 

waarheid ligt in het midden. Het spreekt voor zich dat Tocquevilles enthousiasme over de rol 

van religie in de Amerikaanse samenleving wel degelijk verband hield met een eendrachtige 

moraal waarachter quasi alle Amerikanen zich zouden scharen en waartegen de facto geen 

oppositie bestond, zeker geen georganiseerde oppositie. In de ‘belle définition’ van vrijheid 

die eerder werd besproken, werd dat ook expliciet gesteld: ‘Mais il est une liberté civile et 

morale qui trouve sa force dans l’union’.
120

 Zo beschouwd had ook Heimonet sterk 

overdreven, Tocqueville had zeker niet op alle domeinen een aversie voor l’idée de l’unité’. 

Anderzijds heeft Tocqueville ook gehamerd op het belang van diverse vormen van 

verdeling van de macht in een democratie, niet in het minst met betrekking tot religie. Niet 

alleen zijn afkeer van de administratieve centralisatie van Frankrijk of de legitieme wijze 

waarop hij als parlementslid het spel van meerderheid en oppositie rigoureus respecteerde, 

maar ook zijn vurig pleidooi voor een scheiding tussen kerk en staat en zijn analyses van de 

vruchtbaarheid van het religieus verdeelde landschap in Amerika zijn ontegensprekelijke 

voorbeelden die Tocqueville gaf van de constructieve rol die de versnippering van de macht 

speelt in een democratie. Het zou eigenlijk al moeten volstaan om te verwijzen naar het 

subhoofdstuk ‘Des effets politiques de la décentralisation administrative aux États-Unis’
121

 

uit De la démocratie en naar het hoofdstuk ‘Que la centralisation administrative est une 

institution de l’ancien régime, et non pas l’œuvre de la Révolution ni de l’Empire, comme on 

le dit’
122

 uit L’Ancien Régime om te begrijpen dat Tocqueville diep en genuanceerd heeft 

nagedacht over de plaats van de macht in zowel de oude als in de democratische politiek. In 

die zin hebben ook Lefort en Gauchet zeker overdreven, zij het dus in tegenovergestelde zin 

als Heimonet. 

Niettemin zou men kunnen stellen dat Lefort en Gauchet – onverminderd hun 

overdrijving – wel een punt hadden in die zin dat Tocqueville enthousiast was over een 

(daadwerkelijk aanwezige) consensus in het toenmalige Amerika, die tegenwoordig niet meer 
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 (Heimonet 1999, 330). 
120

 (DA1, 35). 
121

 (DA1, 69-80). 
122

 (ARR, 80-7). 
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realistisch is en die Europeanen vandaag nog maar moeilijk kunnen voorstellen in een 

geglobaliseerde wereld. 

Voor wat betreft het totalitarisme van de twintigste eeuw waar Lefort en Gauchet op 

terugblikten, kan dan weer gesteld worden dat Tocqueville dat risico al had voorvoeld in de 

eerste helft van de negentiende eeuw; hij heeft althans sterk gewaarschuwd voor de gevaren 

van nieuwe, post-aristocratische vormen van machtsconcentraties
123

 en voor ‘des 

philosophies officielles’
124

 (d.i. door de staat opgelegde ideologieën).
125

 Prompt reciteerde hij 

dan zijn credo van scheiding tussen kerk en staat
126

: een religieus geïnspireerde moraal die 

heerst in een bepaalde samenleving kan helpen verhinderen dat die samenleving afglijdt 

richting totalitarisme, voor zover de kerk zich nooit rechtstreeks inlaat met de politiek. 

Tocquevillles credo is hier essentieel als men bedenkt dat Gauchet totalitaire regimes 

beschouwde als een soort van (goddeloze) pseudoreligieuze regimes. De religieuze trekjes 

van het totalitarisme zijn uiteraard onlosmakelijk verbonden met politiek. Dus als Gauchet 

meende dat het totalitarisme een gevolg was van een halfslachtige breuk met religie, had hij 

wellicht gelijk. Maar Tocqueville hoefde zich daarover niet aangesproken te voelen, 

aangezien een bevolking die het principe van scheiding tussen kerk en staat heeft 

verinnerlijkt veel minder kans loopt om in de val van het totalitarisme te lopen. Wat dat 

betreft is het laïcité-model (waartoe zowel Lefort en Gauchet neigen) kwetsbaarder voor de 

verleiding van het totalitarisme dan het model van scheiding tussen kerk en staat (waarvoor 

Tocqueville pleitte). 

Het laïcité-model staat in zekere mate voor een religieus vacuüm in de publieke sfeer en, 

net als in de natuur, is een vacuüm ook in de politiek doorgaans een onzeker gegeven. Het 

vertoont namelijk de permanente neiging om wat dan ook op te zuigen… bijvoorbeeld een 

pseudoreligie. De ironie van Gauchets en Leforts kritiek op Tocqueville is dat ‘scheiding’ van 

kerk en staat een krachtiger middel is tot verdeeldheid dan het model waar Gauchet en Lefort 

meer aan vasthangen, namelijk laïcité. 

Met betrekking tot de traditionele religies is het meer regel dan uitzondering dat 

totalitaire staten een laïcité-variant omarmen
127

, maar het is moeilijk of niet denkbaar dat een 

totalitaire staat instemt met het model van scheiding tussen kerk en staat. Immers, een staat 

waarin religie volop zichzelf kan zijn en los van de politiek haar invloed uitoefent op de 

moraal, lijkt toch te vrij om te kunnen bestaan in een totalitaire staat. Volgens Tocqueville 

komt scheiding tussen kerk en staat in de praktijk grotendeels neer op godsdienstvrijheid en 

die vrijheid is minder gegarandeerd in het laïcité-model (waar het primaat van de politiek 

                                                 
123

 (DA1, 242). 
124

 (DA2, 132). 
125

 Tocqueville kon in dat verband nog niet het woord ‘ideologie’ hebben gebruikt, aangezien dat toen nog een 

geheel andere betekenis had, namelijk een soort epistemologie zoals uitgewerkt door Antoine-Louis-Claude 

Destutt de Tracy. Zijn huidige betekenis ontstond pas in de twintigste eeuw. Zie (Sanders, Politieke 

ideologieën 2008, 30-52) Evenmin had Tocqueville de term ‘totalitarisme’ kunnen gebruiken, aangezien die 

term bedacht werd door Benito Mussolini (die in 1883 werd geboren, dus na het overlijden van Tocqueville). 
126

 (DA2, 132). 
127

 Omwille van de moeilijkheid om begrippen als ‘totalitarisme’, ‘religie’ en ‘Ersatsreligion’ strikt af te 

bakenen kunnen meningsverschillen ontstaan over de vraag of een religieuze staat überhaupt een totalitaire 

staat kan zijn. Doorgaans worden religieuze staten niet totalitair genoemd, al zijn er voorbeelden te bedenken 

van religieuze staten die men totalitair zou kunnen noemen (Saoedi-Arabië vandaag, Iran in de jaren na het 

uitbreken van de revolutie van 1979 en Afghanistan kort vóór de Amerikaanse invasie van 2003). Men zou 

hier kunnen tegenin brengen dat naarmate een religieuze staat totalitair wordt, de staatsreligie begint te neigen 

naar een Ersatsreligion. Een hedendaagse illustratie hiervan is de gekende uitspraak van VN secretaris-

generaal Ban Ki-moon over de zogenaamde Islamic State: ‘They should more fittingly be called the Un-

Islamic Non-State’. (Ki-moon 2014) Dit kan geïnterpreteerd worden alsof de zogenaamde religie van de 

zogenaamde Islamic State veeleer een Ersatsreligion is dan een authentieke religie. In dat geval is het 

gevoerde regime eerder totalitair dan religieus te noemen. 



220 

 

geldt). 

In die zin kan gesteld worden dat zeker Gauchet (maar ook Lefort) Tocqueville te hard 

hebben bekritiseerd. Met betrekking tot het thema van het eenheidsdenken, hebben zij 

Tocqueville immers gelezen doorheen de bril van het laïcité-model, niet doorheen de bril van 

het model dat Tocqueville zelf bepleitte, namelijk scheiding tussen kerk en staat. 

Traditionele religie en totalitaire Ersatzreligion 

Het zij intussen duidelijk dat binnen de context van scheiding tussen kerk en staat 

verschilpunten naar boven komen tussen het traditionele concept van religie en een 

Ersatzreligion (mijns inziens zijn zowel Lefort als Gauchet onzorgvuldig geweest door enkel 

aandacht te hebben voor de gelijkenissen tussen beide). Zo kan een totalitaire ideologie 

weliswaar religieuze trekjes vertonen, maar ten diepste is zij natuurlijk politiek en in die zin 

kan een totalitaire Ersatzreligion per definitie niet gescheiden worden van de politiek, terwijl 

Tocqueville benadrukte dat religie maar volop zichzelf kan zijn en maar modererend kan 

werken in de samenleving, voor zover zij afgescheiden is van de politiek. 

Een tweede verschil tussen een traditionele religie en een totalitaire Ersatzreligion is dat 

totalitarisme zozeer gestoeld is op dwang dat een totalitaire Ersatzreligion niet denkbaar is 

zonder geweld, terwijl dat voor religie wel denkbaar is. Waar scheiding tussen kerk en staat 

heerst neigt religie er niet toe om aan te zetten tot geweld. Religie heeft weliswaar vaak de 

neiging om mensen aan te zetten tot een totaal-engagement. In die zin werd zij doorheen de 

geschiedenis vaak misbruikt door de politiek om mensen extra te mobiliseren in een totale 

strijd tegen wie of wat dan ook, maar haast alle religies bevatten geloofsinhouden die vooral 

aanzetten tot vrede en wanneer een religie niet bezoedeld is door politiek, dan blijft er 

doorgaans weinig over dat effectief aanzet tot geweld. Dat geldt zowel in theorie als in 

praktijk. Zoals gezien, had Tocqueville (avant la lettre) al gewaarschuwd voor de gevaren 

van het totalitarisme – nieuwe vormen van absolutisme die zich in de democratie zouden 

vestigen – precies omdat door het wegkwijnen van de authentieke religie een belangrijke 

grondslag van goed en kwaad aan het verdwijnen was. 

Anderzijds moet erkend worden dat het organische eenheidsdenken een punt van 

gelijkenis vormt tussen een traditionele religie en eender welke Ersatzreligion (dus ook een 

totalitaire), zeker voor wat betreft de monotheïstische religies. Wat het christendom betreft 

komt dat expliciet tot uiting in de eerste brief van de apostel Paulus aan de gelovigen van 

Korinthe: 

 

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al 

die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn 

allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden […]. Immers, een 

lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen 

hand, dus ik hoor niet bij het lichaam’, hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het 

oor zou zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam’, hoort het er dan 

werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen 

horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God 

heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat 

wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een 

lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één 

lichaam vormen. […] Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt 

daar deel van uit. God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: 

ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren.
128
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Een doorgedreven organische opvatting van de gehele samenleving is een vorm van 

eenheidsdenken die niet verenigbaar is met democratie, maar op dat punt is er een verschil 

tussen religieus eenheidsdenken en politiek eenheidsdenken. De belangrijke rol van 

verdeeldheid in een democratie slaat – zoals Lefort terecht stelde – op een verdeling van de 

politieke macht. Wanneer religieus eenheidsdenken niet evolueert tot politiek beleid zijn er 

dan ook moeilijk redenen te bedenken waarom een organisch denken onder gelovigen 

kwalijker zou zijn dan een organisch denken tussen twee geliefden of onder de leden van een 

familie, vriendenkring of jeugdbeweging. Een ver doorgedreven organische opvatting van 

een kerk kan wellicht ook intern ontsporen, maar vanuit democratisch en algemeen 

maatschappelijk oogpunt is het allerminst evident dat de onvermijdelijke valkuilen van een 

politiek eenheidsdenken ook van toepassing zouden zijn op het religieus eenheidsdenken. 

Een tweede (mogelijk) punt van overeenkomst tussen een traditionele religie en een 

Ersatzreligion is dat de aanhangers van de betreffende doctrine vaak geneigd zijn om de 

absolute waarheid te claimen en bijgevolg op te dringen aan anderen. Dat hoeft zeker niet zo 

te zijn
129

, maar het komt wel voor in de praktijk. Op dat vlak is veel afhankelijk van de 

inhoudelijke geloofspunten. Zo kan een christen dogmatisch zweren bij naastenliefde en 

vijandliefde, maar hij kan ook dermate doordrongen zijn van de gedachte aan het hiernamaals 

dat hij overgaat tot een storende bekeringsijver die geprikkelde reacties oproept bij 

ongelovigen of andersgelovigen. Hoe dan ook heeft de wereld in de twintigste eeuw een 

hemelsbreed verschil kunnen vaststellen tussen de verwoestende rol die totalitaire 

ideologieën daadwerkelijk hebben gespeeld en de veelal pacifistische rol die religie heeft 

gespeeld in samenlevingen waarin kerk en staat waren gescheiden. Bovendien heeft 

Tocqueville zelf nooit enige stap gezet om zijn overtuigingen dwangmatig op te leggen aan 

anderen. Zijn overtuiging dat een ‘juist’ begrepen religie heilzaam is voor de samenleving 

vertoonde weliswaar dogmatische trekjes, maar niet in die zin dat hem dat zou hebben 

aangezet om de democratische spelregels onder druk te zetten, laat staan om ze te overtreden. 

Ook op dat punt is Gauchet (meer dan Lefort) uit de bocht gegaan in zijn kritiek op 

Tocqueville. 

Waar Gauchet meende dat men pas tot een daadwerkelijke democratie kan komen door 

heel radicaal te breken met religie, inclusief de pseudoreligieuze restanten die men ziet in het 

totalitarisme, daar meende Tocqueville dat men pas tot een daadwerkelijke democratie kan 

komen als kerken zich gedragen als zuiver religieuze instellingen en niet als politieke. 

Immers, als men het door en door menselijke fenomeen religie tracht te ontkennen in de 

publieke ruimte, dan riskeert men dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan en dus 

verschijnt in onzuivere gedaanten, zoals die van een Ersatzreligion. 

Eerder werd uitvoerig uitgeweid over Tocquevilles enthousiasme over het democratische 

gehalte van het puritanisme en andere protestantse sekten. Toch deinsde hij er niet voor terug 

om verslag uit te brengen van het antwoord dat hij kreeg, toen hij aan de Amerikaan John 
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 In dit verband is het gepast te wijzen op het gekende onderscheid dat Emmanuel Levinas maakte tussen het 

Griekse totaliteitsdenken en het joods-christelijke oneindigheidsdenken. (Levinas 1961) Even gepast is het om 

hier te verwijzen naar het gekende dertiende hoofdstuk van Paulus’ brief aan de gemeente in Korintië. Daarin 

wordt meermaals benadrukt dat op aarde onze kennis beperkt is en we de leemten in onze kennis, in 

afwachting van het hiernamaals, maar beter kunnen opvullen met liefde. Zo eindigt het hoofdstuk met de 

volgende woorden: ‘Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – want ons 

kennen schiet tekorten ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 

Toen ik nog een kind was sprak is als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik 

volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks 

staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik gekend ben’. 

(1 Korintiërs 13:8-13) 
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Spencer – légiste très-distingué evenals membre du Congrès – had gevraagd waaraan de 

religieuze tolerantie in Amerika te wijten is… 

 

Principalement à l’extrême division des sectes. Celle-ci est presque sans bornes. Si 

deux religions seulement se trouvaient en présence, nous nous couperions la gorge. 

Mais aucune n’ayant même la majorité, toutes ont besoin de tolérance.
130

 

 

Deze passage illustreert eens te meer dat Tocqueville in zijn analyses wel degelijk oog 

had voor de belangrijke rol van verdeeldheid in een democratie. Zowel in Frankrijk als in 

Amerika werd het religieuze landschap enigszins weerspiegeld in de staatsstructuur; 

Frankrijk werd centraal bestuurd (net als de katholieke kerk) en Amerika verdeeld (net als de 

veelheid aan protestantse kerken). Ook op dat vlak onderscheidde Tocqueville zich van de 

publieke opinie van zijn land, namelijk door verdeeldheid te verkiezen boven de 

administratieve centralisatie waaronder Lefort en Gauchet hun hele leven hebben geleefd. 

Daarenboven spreekt het voor zich – dat wisten Lefort en Gauchet – dat verdeeldheid 

slaat op de macht en dat het als zodanig onmogelijk een absoluut gegeven kan zijn in een 

democratie. Om een staat te bewerkstelligen is er bijvoorbeeld alvast een bepaalde eenheid 

van taal vereist; mensen kunnen geen samenleving opbouwen als ze elkaar op geen enkele 

manier verstaan. Uiteraard moet er ook over het principe van democratie als zodanig (geen 

volledige, maar) toch enige vorm van consensus bestaan en allerhande fusionele bindingen 

tussen mensen en/of groepen van mensen zijn noodzakelijk om het leven leefbaar te maken 

voor een mens. 

Het artikel Tocqueville, l’Amérique et nous werd grotendeels geschreven als antithese op 

De la démocratie, maar L’Ancien Régime et la Révolution en France kan helpen om een 

(anachronistische) synthese te vinden. Daarin stelde Tocqueville dat zijn studie van de 

geschiedenis hem heeft geleerd dat de meeste grote revoluties ofwel politiek ofwel religieus 

waren, maar de Franse Revolutie keerde zich gelijktijdig tegen politiek en religie, waardoor 

de Franse burgers elke houvast waren verloren en er geen maat meer stond op het geweld… 

 

Mais, dans la révolution française, les lois religieuses ayant été abolies en même 

temps que les lois civiles étaient renversées, l’esprit humain perdit entièrement son 

assiette ; il ne sut plus à quoi se retenir ni où s’arrêter, et l’on vit apparaître des 

révolutionnaires d’une espèce inconnue, qui portèrent l’audace jusqu’à la folie, 

qu’aucune nouveauté ne put surprendre, aucun scrupule ralentir, et qui n’hésitèrent 

jamais devant l’exécution d’un dessein.
131 

 

Welnu, kwam er ooit één totalitair regime anders tot stand dan door het simultaan 

omverwerpen van zowel politieke als religieuze gebruiken? Voor de linkse totalitaire regimes 

ligt een ontkennend antwoord voor de hand, maar als Tocqueville in politiek verband over 

religie schreef, had hij het haast altijd over religieuze moraal (les mœurs)… En ook de 

religieuze zeden veranderen steevast bij de overgang naar een rechts totalitarisme. 

Als de uittocht uit de religie toch maar druppelsgewijs verloopt, zoals Gauchet meent,
132
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 (OC8, 238). 
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 (ARR, 185). In minder duidelijke bewoordingen werd eigenlijk al hetzelfde gezegd in De la démocratie: ‘En 

Europe, le christianisme a permis qu'on l'unît intimement aux puissances de la terre. Aujourd'hui ces 

puissances tombent, et il est comme enseveli sous leurs débris. C'est un vivant qu'on a voulu attacher à des 

morts : coupez les liens qui le retiennent, et il se relève’. (DA1, 233) 
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 In tegenstelling tot Tocqueville, bepaalde Gauchet wel wat hij verstaat onder ‘de eigenlijke religie’, namelijk 

‘de oorspronkelijke religie’, ‘de oerreligie’ en dat is ‘de religie van vóór het ontstaan van de staat’. Het 

christendom is zijns inziens al ver verwijderd van die oorspronkelijke religie en dat vatte hij dan ook op als la 

religion de la sortie de la religion. Volgens Gauchet blijft het religieuze overigens tot op heden het 
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waarom kan de overgang naar de democratie dan niet aanvatten, enkel op politiek vlak? Het 

democratische principe van scheiding tussen kerk en staat laat immers niet alleen de 

mogelijkheid van een religieuze, modererende moraal open, maar zij is ook de garant van de 

mogelijkheid tot de vrijheid om langzaam weg te evolueren van het geloof, waardoor ook het 

maatschappij-structurerende karakter van dat geloof automatisch zal afnemen (een langzame 

sortie de la religion). De neiging tot het gradueel verdampen van religie in democratische 

tijden is overigens een weerkerend thema in Tocquevilles oeuvre. Dat het protestantisme 

niettemin zo sterk stond (en staat) in Amerika verklaarde Tocqueville doordat die religie in 

belangrijke mate een maatschappelijk apparaat is dat de zeden in het gareel moet houden. Dat 

Tocqueville moeite had om het protestantisme te beschouwen als een authentieke religie kan 

in het licht van Gauchets denken misschien zo begrepen worden dat het protestantisme een 

verder gevorderd stadium is van de sortie de la religion dan het katholicisme. 

Naar zijn eigen zeggen wees Gauchet zowel het principe van ‘secularisatie’ (dat aanleunt 

bij het model van ‘scheiding tussen kerk en staat’) als ‘laïcité’ af.
133

 

 

La sortie de la religion, c’est au plus profond la transmutation de l’ancien élément 

religieux en autre chose que de la religion. Raison pour laquelle je récuse les 

catégories de « laïcisation » et de « sécularisation ». Elles ne rendent pas compte de la 

teneur ultime du processus. Les deux notions, faut-il observer, sont d’origine 

ecclésiale. Elles sortent de l’effort de 1’institution pour se définir par contraste.
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Voor Gauchet zou dus enkel de sortie de la religion tellen… maar de facto is dat slechts 

een variant van de bestaande opvattingen met betrekking tot de laïcité (zij het niet naadloos 

in lijn met de wet van 1905). Waar het voor Gauchet vooral om gaat is een nieuwe 

samenstelling van de gehele mensheid door een nieuwe opslorping, een nieuw ontwerp en het 

opnieuw uitwerken van wat jaren het gezicht van de religieuze alteriteit is geweest. De 

verbondenheid van politiek en religie staat voor Gauchet zo diep gegrift in de geschiedenis en 

in de menselijke psychè, dat een letterlijke ‘scheiding tussen kerk en staat’ door een 

eenvoudige politieke beslissing zijns inziens illusoir is. 

Daarin heeft hij vooralsnog gelijk. Ook in Amerika was en is de scheiding niet absoluut. 

Niet alleen blust de brandweer daar kerken als die in brand staan, maar het spreekt ook voor 

zich dat de hedendaagse westerse moraal nog restanten bevat van haar christelijke wortels 

(desnoods doordat ze zich eerder afzet tegen het christendom dan tegen pakweg het 

hindoeïsme) en dat wetten deels vertalingen zijn van onze hedendaagse moraal (waardoor 

onze wetten indirect nog steeds religieus gekleurd kunnen zijn). Bovendien spreekt het voor 

zich dat vandaag het verschil tussen laïcité en scheiding tussen kerk en staat relatief klein is 

geworden. Maar het gaat hier om de waarde van Tocquevilles woorden met betrekking tot 

religie. Meer bepaald gaat het hier over de vraag welke verhouding tussen politiek en religie 

wenselijk is opdat de overgang van een theologisch geïnspireerde politiek naar een moderne 

democratie ordentelijk kan verlopen. Wat dat betreft heeft Gauchet geen argument om te 

beletten dat zowel de staat als de kerk ten aanzien van zichzelf en van elkaar formeel zouden 

bepalen dat zij zich niet inlaten met elkaars bestuurlijke aangelegenheden en 

                                                                                                                                                        
zelfverstaan van de mens dragen in zijn structurerende functie, zij het grotendeels in omgekeerde zin als 

oorspronkelijk het geval was. 
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 Ook Lefort heeft het onderscheid van een laïcité (meer gangbaar in katholieke culturen) en secularisatie 

(eerder protestants) niet grondig uitgewerkt (zie niettemin (Lefort, Permanence du théologico-politique ? 

1986, 253)). Toch draaide heel Leforts essay Permanence du théologico-politique ? rond eventuele 

onderhuidse bindingen tussen politiek en religie in een hedendaagse democratische samenleving. In zijn 

besluit meende Lefort dat die vaak overschat worden. 
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besluitvormingen. 

Zoals gezegd, kent de geschiedenis voldoende voorbeelden van gelaïciseerde totalitaire 

regimes, maar een totalitair regime waarin de staat in alle vrijheid berust in een eeuwenoude 

religieuze moraal (zoals Tocqueville het bepleitte) is ondenkbaar. In die zin snijdt 

Tocquevilles voorgestelde remedie van ‘scheiding tussen kerk en staat’ wel degelijk hout en 

was Gauchets kritiek op Tocqueville in dat verband onterecht. 

Gauchet heeft het einde van de geschiedenis niet afgekondigd en dus als de geschiedenis 

gedreven wordt door een sortie de la religion, lijkt de scheiding tussen kerk en staat toch een 

veel eleganter en aanvaardbaarder overgangsstadium naar democratie dan het totalitarisme. 

Op die manier is het mogelijk om vrij ver mee te gaan in Gauchets eigenzinnige 

geschiedenisinterpretatie en toch diens kritiek op Tocqueville sterk te relativeren. 

Scheiding tussen kerk en staat versus de “laïcité”-wet van 1905 

De kritieken van Lefort en Gauchet ten aanzien van Tocquevilles vermeend gebrek aan 

aandacht voor de rol van verdeeldheid van de macht in een democratie, evenals zijn 

verlangen naar een ondemocratisch eenheidsdenken houden mijns inziens verband met hun 

verknochtheid aan het laïcité-model dat, algemeen genomen, qua verdeeldheid nota bene 

minder ver gaat dan de scheiding tussen kerk en staat die Tocqueville bepleitte. 

Tot nog toe werd het laïcité-model echter in algemene termen besproken, d.i. de kerk als 

private instelling, niet erg welkom in de publieke sfeer en in bepaalde mate ondergeschikt aan 

de politiek. Maar als Lefort en Gauchet Tocquevilles model verwarden met het laïcité-model, 

dan gaat dat natuurlijk meer specifiek over de Franse laïcité zoals bepaald in de wet van 

1905. 

Wat, terloops gezegd, Tocquevilles aandeel was in deze wet is moeilijk na te gaan. In 

ieder geval heeft hij de uitdrukking ‘scheiding van kerk(en) en staat’ geïntroduceerd in 

Frankrijk en de wet heet: Loi concernant la séparation des Églises et de l’État (en dus niet 

Loi concernant la laïcité). Die benaming wekt de indruk dat de wet dichter bij Tocquevilles 

wensen staat dan in werkelijkheid het geval is, hoewel hij haar misschien wel zou beschouwd 

hebben als het best haalbare in zijn land na een eeuw concordatair regime, waar de staat 

cultussen erkende of niet, de clerici salarieerde en een stem had in hun benoeming, 

bisdommen afbakende, enzovoort. Volgens de wet bleef de staat wel nog financieel opdraaien 

voor het onderhoud van de kerkgebouwen die reeds in dienst waren bij het stemmen van de 

wet, een regel die vandaag vooral moslims benadeelt.
135

 

Voorts bepaalt de wet van 1905 dus dat de Franse cultussen voortaan zouden beschouwd 

worden als private instellingen die ressorteren onder de wet van de verenigingen. Een gevolg 

daarvan is dat de Franse kerken belastingplichtig zijn, in tegenstelling tot Amerika, waar de 

staat de kerken niet steunt, maar waar de kerken ook de staat niet steunen. Daaruit zou men 

reeds kunnen afleiden dat de staat in zekere zin boven de kerk staat.
136

 Een tweede gevolg is 

dat daardoor in de publieke sfeer een bepaalde discretie wordt verwacht van het religieuze, 

een discretie die niet altijd wettelijk afdwingbaar is, maar die ook vele Franse gelovigen 

evident vinden. In Amerika is daarentegen een plaats weggelegd voor religie in de publieke 

ruimte (die niet mag verward worden met de politieke ruimte). Dat heeft een weerslag op de 

religieus geïnspireerde moraal waar Tocqueville zo over was te spreken. In Amerika ligt het 
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 Aangezien de islam pas lang na 1905 brede ingang vond in Frankrijk, zijn vooral moslims financieel 

benadeeld door die regel. Pas rond de jaren 1950 ontstonden de eerste moskeeën in Frankrijk. 
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 Zo beschouwd oogt het Amerikaanse model ‘correcter’ dan het Franse. Tegenstanders van het Amerikaanse 

model stellen echter dat de staat op die manier de kerken privilegieert ten opzichte van andere private 

verenigingen. Vaak wordt daarbij verwezen naar de Scientology-“kerk” die een organisatie is die financiële 

winstmaximalisatie nastreeft en zichzelf aanvankelijk niet als religieus beschouwde, maar die later in Amerika 

toch erkend werd als religie en daardoor niet belastingplichtig is. 
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zelfs voor politici niet heel gevoelig als zij zich publiekelijk uitlaten over het geloof, zo lang 

ze niet de indruk wekken het ene geloof te privilegiëren ten opzichte van het andere. Ten 

diepste laat dit praktische verschil tussen Frankrijk en Amerika zich historisch verklaren; 

uiteindelijk is het trouwens ook de geschiedenis die verklaart waarom Frankrijk religie niet 

beschouwt als een publieke aangelegenheid. 

Ten tijde van de First Amendment to the US Constitution (1791) (en grotendeels tot op 

heden) leefde onder veel Amerikanen de perceptie dat de burger vooral moest beschermd te 

worden tegen de staat en het praktiseren van het geloof werd als een vrijheid ervaren (die de 

eerste immigranten voordien vaak niet hadden gekend in Europa). De bezorgdheid van de 

Franse wetgever in 1905 was eerder omgekeerd; onder veel Fransen leefde de perceptie dat 

de Republiek hen had bevrijd van het juk van de kerk en zij verwachtten van haar een 

voortgezette bescherming tegen de kerk. Hoewel Frankrijk en Amerika omwille van een 

verschillend verleden tot een verschillend model waren gekomen met betrekking tot de 

verhouding tussen kerk en staat, kan wel worden aangestipt dat in het geval van scheiding 

tussen kerk en staat de beide entiteiten gelijkwaardig naast elkaar staan, terwijl onder laïcité 

er een primaat geldt van de staat ten opzichte van de kerk. Een aandachtige vergelijking 

tussen de wet van 1905 en the First Amendment wijst weliswaar uit dat de modellen formeel 

weinig verschillen, maar in Frankrijk worden eerder de gelovigen in het defensief gedrukt, 

terwijl dat in Amerika geldt voor de atheïsten.
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De discretie die van Franse politici wordt verwacht met betrekking tot het godsgeloof 

geeft ook blijk van een andere opvatting van de neutraliteit van de staat ten aanzien van de 

kerken en het geloof (die zich laat verklaren door dezelfde historische redenen). Hoewel in 

beide landen neutraliteit van de staat wordt verwacht met betrekking tot 

geloofsaangelegenheden, staat die neutraliteit in Frankrijk veeleer voor een quasi-

afwezigheid of quasi-onzichtbaarheid van het geloof op het publieke forum. In Amerika 

wordt daarentegen geen of minder discretie verwacht met betrekking tot het godsgeloof, 

zolang er van staatswege geen voorkeur voor een of meerdere kerken wordt uitgesproken. In 

een meer hedendaagse terminologie kan gesteld worden dat het Franse model eerder aanleunt 

bij het passief pluralisme en het Amerikaanse meer bij het actief pluralisme. 

Volledigheidshalve kan daar nog aan toegevoegd worden dat in het Franse systeem de 

ongelovigen enigszins bevoordeeld zijn en in Amerika de gelovigen. 

Conclusie 

Zowel in Tocqueville, L’Amérique et nous als in Permanence du théologico-politique ? 

hanteerden de auteurs een discours waarin eerst Tocquevilles houding ten opzichte van 

‘democratie en religie’ wordt afgewezen omdat Tocqueville onvoldoende zou hebben 

gebroken met religie in de politiek, om er vervolgens op te wijzen dat het halfslachtig slaken 

van de bindingen tussen religie en politiek een risico impliceert van totalitarisme. 

Uit hun kritiek op Tocquevilles pleidooi voor religie in een democratie blijkt dat Lefort 

en Gauchet meenden dat Tocqueville onvoldoende oog had voor de rol van verdeling van de 

macht in een democratische samenleving en dat hij het aldus niet nauw nam met de 

bescherming van de burger tegen de kerk. Nochtans had Tocqueville in zijn L’Ancien 

Régime, breed uitgeweid over de gevaren die een ontspoorde kerk (die zich als politieke 

instelling gedraagt) kan vormen voor de burger. Bovendien lieten Lefort en Gauchet na erop 

te wijzen hoezeer Tocqueville benadrukt heeft dat de kerk zich als een zuiver religieuze 

instelling diende te gedragen en niet als een politieke. 

Als gesteld werd dat Lefort en Gauchet in hun kritiek ten opzichte van Tocqueville te 

veel redeneerden vanuit het perspectief van het laïcité-model, dan betekent dat concreet het 
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volgende. Het laïcité-model beoogt een (relatief) religieus vacuüm in de publieke sfeer en 

vacuüms dienen permanent bewaakt te worden en dat deed Tocqueville, volgens hen, 

onvoldoende. Door zijn grote nadruk op een eendrachtige moraal zou de deur dan op een kier 

worden gezet voor totalitaire pseudoreligies… Maar Tocqueville beoogde hoegenaamd geen 

religieus vacuüm in de publieke sfeer, wel integendeel. Hij bepleitte kerken die zich als strikt 

religieuze instellingen ongegeneerd kunnen bewegen in de publieke ruimte, voor zover zij 

zich afzijdig houden van de politiek. Op die manier zouden kerken transparanter zijn dan in 

het laïcité-model. Daardoor zijn wantoestanden sneller detecteerbaar en wordt het verschil 

tussen religies en totalitaire pseudoreligies ook veel zichtbaarder. Een totalitaire ideologie 

zou ook nooit een kerk naast zich dulden, zoals het geval is bij scheiding tussen kerk en staat. 

Zij zou hooguit een kerk onder zich dulden, zoals in mindere of meerdere mate het geval is in 

het laïcité-model en zoals ook het geval is geweest onder bepaalde totalitaire regimes, zoals 

de katholieke kerk in het communistische Polen, de orthodoxe kerk in het communistische 

Roemenië of diverse Duitse kerken onder het naziregime. 

In hun kritieken op Tocqueville hebben Lefort en Gauchet zijn uitweidingen over 

scheiding tussen kerk en staat nooit uitdrukkelijk vernoemd. Er zijn valabele argumenten te 

bedenken voor de stelling dat Tocquevilles pleidooi voor een verhoogde maatschappelijke rol 

van religie een pleidooi was voor een overbodig medicijn, maar niet voor de stelling dat dit 

een pleidooi was voor een afgezwakte, en daardoor gevaarlijke, laïcité-variant. De scheiding 

tussen kerk en staat, zoals die in Amerika bestond en zoals die bepleit werd door Tocqueville, 

is ouder dan het laïcité-model, het is een ander model dat in geheel andere omstandigheden 

tot stand is gekomen. Het is opmerkelijk dat er in Frankrijk een grote maar onterechte 

consensus bestaat over het Amerikaanse model van scheiding tussen kerk en staat als een 

afgezwakte laïcité-variant. De begripsomschrijving van laïcité wordt meestal ook gekenmerkt 

door dubbelzinnigheid: zij staat voor een scheiding tussen kerk en staat (dus de ene naast de 

andere) en dus moet de kerk zich gedeisd houden’ (zonder meer). Bovendien staat Camille 

Froidevaux-Metterie helemaal niet alleen met haar on-Amerikaanse interpretatie van de 

Amerikaanse geschiedenis met betrekking tot de maatschappelijke rol van religie. Dat blijkt 

uit teksten van de grootste Franse intelligentsia, uit politieke discours, uit vulgariserende 

teksten op het internet en uit woordenboeken allerhande.
138
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 Zo schijnt geen enkele Franse intellectueel de behoefte te voelen om de lange pagina ‘Laïcité’ van de 

‘volksencyclopedie’ Wikipedia te zuiveren van onnauwkeurigheden. Vooreerst wordt er op deze pagina van 

uitgegaan dat ‘laïcité’ en ‘scheiding van kerk en staat’ quasi inwisselbare begrippen zijn. Zo wordt de definitie 

geciteerd die Larousse geeft van het begrip: ‘Conception et organisation de la société fondée sur la séparation 

de l’Église et de l’État et qui exclut les Églises de l’exercice de tout pouvoir politique ou administratif, et, en 

particulier, de l’organisation de l’enseignement’. Bij deze scheiding van kerk en staat wordt het enkel 

noodzakelijk bevonden om te benadrukken dat de kerk wordt uitgesloten van ‘tout pouvoir politique ou 

administratif. Bovendien is de opmerking over het onderwijs slordig geformuleerd, want waarom zouden 

zowel staat als kerk niet hun eigen onderwijs mogen organiseren, zolang ze zich niet met elkaar vermengen en 

elkaar niet financieren? Voor de beschrijving van de Amerikaanse laïcité (versta: scheiding van kerk en staat) 

staat de ene suggestie na de andere dat dit systeem werd ingevoerd ondanks de christenen, waardoor 

voorbijgegaan wordt aan het feit dat het systeem historisch is ontstaan vanuit een bekommernis van christenen 

die bescherming zochten tegen de staat. Zo staat er: ‘Les États-Unis apparaissent de nos jours comme une 

république fortement imprégnée par les valeurs chrétiennes (tradition puritaine pour la Nouvelle-Angleterre, 

mais aussi baptiste, méthodiste, et catholique). Pourtant, dès l’époque de la Révolution américaine, l’idée de 

laïcité est un concept incontournable en Amérique […]. Ainsi, la déclaration d’indépendance américaine fut 

rédigée par des déistes, les Pères fondateurs étaient également dans leur majorité des laïcs attachés à la 

séparation de l'Église et de l'État’ (zonder bronverwijzing). Franklin Lambert heeft echter een diepgaande 

studie uitgevoerd over de religieuze affiliaties van al The Founding Fathers (in de betekenis van de 55 

ondertekenaars van de Onafhankelijkheidsverklaring) en kwam tot de bevinding dat ten minste 51 onder hen 

zowel praktiserend als overtuigd christen waren (inclusief details over hun religieuze handel en wandel). 

(Lambert 2003) 



227 

 

Het onderscheid tussen de beide modellen is van belang in de discussie omtrent het 

eenheidsdenken, omdat het bij Tocqueville ging over een moreel en religieus eenheidsdenken 

dat afgescheiden is van de politiek, terwijl in het laïcité-model het begrip séparation relatief 

is (het is eerder een kwestie van discrétion du religieux dans l’espace public) en dus minder 

overtuigend met betrekking tot de noodzakelijke division du pouvoir. 

Het feit dat Tocqueville had vastgesteld dat in Amerika de facto een religieus 

geïnspireerde moraal zou hebben geheerst, doet als zodanig geen enkele afbreuk aan het 

democratisch gehalte van het toenmalig land. Het naakte feit dat ergens daadwerkelijk een 

consensus heerst, kan op zich nooit als (democratisch of) ondemocratisch worden 

beschouwd. Hooguit kan dat een indicatie zijn van een ondemocratische drang naar 

consensus, waarbij afwijkende meningen worden onderdrukt. Zo stelt men zich spontaan 

vragen wanneer een staatshoofd dat massaal mensenrechten schendt herkozen wordt met een 

monsterscore of wanneer de media van dat land hem unaniem bejubelen. Maar dan zou het 

ondemocratische element schuilen in zaken als verkiezingsfraude of perscensuur, niet in de 

consensus als zodanig. Het Amerika dat Tocqueville had aangetroffen was echter een solide 

democratie.
139

 Gauchet had wellicht een punt als hij stelde dat Amerika betwistbaar was als 

democratisch laboratorium voor Europa, aangezien de morele consensus in Amerika een 

rechtstreeks gevolg was van de heel specifieke voorgeschiedenis van het land, maar deze 

consensus deed als zodanig geen afbreuk aan het democratische gehalte van het land (dat 

heeft Gauchet ook niet beweerd). 

Er valt ook uit niets af te leiden dat Tocqueville in Frankrijk op een ondemocratische 

wijze een religieus geïnspireerde moraal had willen introduceren. Maar daarmee werd de 

vraag nog niet beantwoord of Tocquevilles verlangen om dit (op legitieme wijze) te bereiken 

op zich wel legitiem was vanuit democratisch oogpunt. Wat dat betreft heeft Tocqueville 

mijns inziens aangetoond dat ‘belang hechten aan morele consensus’ en ‘oog hebben voor 

verdeeldheid van de politieke macht’ niet noodzakelijk communicerende vaten zijn, zoals 

Lefort en Gauchet impliciet leken te menen. Hun redenering scheen te zijn dat Tocqueville de 

rol van verdeeldheid (van de macht) onderschatte omdat hij een verlangen had naar (morele) 

eenheid. Maar de domeinen waarop Tocqueville een verlangen had naar eenheid zijn op zich 

onschuldig (want afgescheiden van de politieke macht) en hij had wel degelijk oog voor 

verdeeldheid als het ging over politieke macht. 

De religieus geïnspireerde moraal die Tocqueville zag in Amerika leunde enigszins aan 

bij une religion civile en bij patriottisme. Beiden houden verband met een consensusdenken, 

maar geen van beiden zijn per definitie ondemocratisch (trouwens het brede Franse draagvlak 

van de laïcité lijkt op zich soms ook trekjes te vertonen van een burgerlijke cultus). Zoals 

gezien, deed dit geen afbreuk aan de sleutelelementen van de democratie die verband houden 

met verdeeldheid, zoals scheiding tussen kerk en staat, scheiding der machten en de rol van 

de oppositie… 

Het is mogelijk dat Tocqueville de nood aan maatschappelijke eenheid heeft overschat 

(en daardoor ook de nood aan religie), andermaal, omdat hij de veerkracht van de democratie 

zou hebben onderschat. Maar daarmee heeft hij het belang van verdeeldheid van de macht 

niet onderschat op de punten waar dat van belang is voor de democratie. Noch Lefort en noch 

Gauchet hebben concrete punten aangeduid waarop Tocqueville de verdeeldheid zou hebben 

onderschat op een wijze dat die de democratie onder druk zou kunnen zetten. Zijn drang naar 

eenheid volstaat niet om te besluiten dat hij onvoldoende oog had voor verdeeldheid. 

Wanneer het politieke denken van Tocqueville (zo mogelijk) in zijn totaliteit wordt genomen, 
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 Feitelijke eendracht is niet schadelijk, zolang de weg die er toe leidde niet gepaard ging met een beknotting 

van de meningen en rechten van andersdenkenden. Niettemin kan opgemerkt worden dat de samenleving die 

Tocqueville ontdekte in Amerika intussen veel complexer is geworden, waardoor het vandaag moeilijk 

denkbaar is dat een samenleving nog zo eendrachtig is in haar moraal als toen het geval was. 
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blijkt immers dat het ene het andere niet uitsluit. 

Tot slot dient nog teruggekomen te worden op de vorige vraag: verleende Tocqueville 

een te groot belang aan religie in zijn politieke denken? Hier kan gesteld worden dat ook na 

deze studie over Tocquevilles aandacht voor de rol van verdeeldheid, de voorlopige conclusie 

overeind is gebleven: in essentie heeft Tocqueville de zuiverheid van zijn eigen 

democratische politieke denken niet bezoedeld met religieuze elementen. Om tactische 

redenen kon Tocqueville occasioneel geloof en religie wel bejubelen op een wijze die de 

coherentie van zijn ideeën niet ten goede kwam, mogelijks overschatte hij ook de noodzaak 

aan religie en aan morele consensus (vanwege een onderschatting van de democratische 

neiging tot homeostase), maar geen enkele van deze elementen uit zijn denken was van die 

aard dat zij de politieke macht zouden kunnen corrumperen of dat zij aanleiding zouden 

kunnen geven tot enige afbreuk aan de democratische constellatie van een samenleving.  
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7. Hindoeï sme, islam, jodendom en 
pantheï sme 

De plaats die religie bekleedde in het politieke denken van Tocqueville drukte hij uit in 

algemene bewoordingen, maar zijn gedachten over religie en politiek hadden zich specifiek 

gevormd in de context van het postrevolutionaire Frankrijk en het democratische Amerika, 

twee moderne westerse landen met een christelijke traditie en een tendens tot secularisering. 

Al wat Tocqueville heeft geschreven over niet-christelijke culturen en religies kan 

omschreven worden als aanhangsels daarbij, die geen bijsturing hebben veroorzaakt op zijn a 

priori reeds bestaande denkbeelden. De niet-christelijke religies waarin Tocqueville zich 

heeft verdiept zijn het hindoeïsme en de islam. Occasioneel benoemde hij ook het jodendom 

en het pantheïsme. 

Tocquevilles intellectuele leven voltrok zich in een tijdsgeest van onder meer kolonisatie. 

Zoals talloze Europese generatiegenoten, geloofde ook hij nog in het koloniale ideaal om 

lagere beschavingen te verheffen. Dat op die manier een overzees gebied kon bijdragen tot de 

grandeur van de kolonisator – via bijkomende macht, geld, grondstoffen, uitstraling en extra 

grondgebied en bevolking – vond hij mooi meegenomen, maar hij nam het welzijn en de 

‘verheffing’ van de autochtone bevolking van die kolonies wel heel ernstig. Dat blijkt uit zijn 

geschriften over Algerije en India. 

Zijn interesses voor de islam en het hindoeïsme lieten zich allebei verklaren door de 

Franse kolonisatie van Algerije. Hij wilde een bijdrage leveren om de Algerijnse bevolking 

en cultuur daadwerkelijk te verheffen en om van het land een modelkolonie te maken. Zijns 

inziens moest dan ook rekening worden gehouden met de religie van de Algerijnen. In de 

marge daarvan wilde hij weten hoe het de Britten tot dan toe was vergaan in India. Zij hadden 

immers ruime ervaring met de kolonisatie van een niet-christelijke bevolking en in de hoop 

zich te kunnen inspireren op die ervaring, heeft hij zich ook verdiept in de cultuur en de 

meest dominante religie van het land, zijnde het hindoeïsme. 

Tijdens Tocquevilles intellectuele leven was het Europese jodendom in volle evolutie. 

Vooral in Frankrijk veranderde er toen veel voor de joden. Nochtans liet deze religie hem 

onverschillig en raakten zijn ideeën erover niet verder dan de gangbare stereotypen waar hij 

onkritisch, maar ook ongeïnteresseerd in meeging. Meer dan waarschijnlijk vond hij hun 

maatschappelijke relevantie te marginaal om zich erin te verdiepen. Dat het jodendom zowel 

de historische als de theologische voorganger is van het christendom liet hem eveneens koud. 

Op het intellectuele vlak vond hij religie maar interessant als maatschappelijk fenomeen. 

Nooit was er nog maar een duidelijke aanzet tot ernstige theologische verdieping. Dat 

verklaart waarom hij zo weinig heeft geschreven over deze religie. 

In tegenstelling tot islam, hindoeïsme en jodendom, heeft Tocqueville helemaal niets 

geschreven over de wijze waarop het pantheïsme zich toen feitelijk voordeed of had 

voorgedaan als religie. Hij heeft er wel een zeer kort hoofdstuk aan besteed (van één 

bladzijde) in De la démocratie, maar dat betrof een bondige speculatie over de toekomstige 

geloofsvormen van de democratische mens en daarin ontwaarde hij een neiging tot 

pantheïsme. Op het eerste gezicht lijken deze speculaties weinig gefundeerd, maar zowel het 

ecologisme als de actuele vage vormen van agnostische spiritualiteit lijken haar wel enigszins 

te bevestigen. 

Tocquevilles bondige uitweiding over het pantheïsme is uitsluitend gebaseerd op zijn 

klassiek concept van égalité des conditions en een daaruit voortvloeiende neiging tot een 

soort eenheidsdenken, alsof alles en iedereen gelijk is: 
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Á mesure que, les conditions devenant plus égales, chaque homme en particulier 

devient plus semblable à tous les autres, plus faible et plus petit, on s’habitue à ne plus 

envisager les citoyens pour ne considérer que le peuple ; on oublie les individus pour 

ne songer qu’à l’espèce. 

Dans ces temps, l’esprit humain aime à embrasser à la fois une foule d’objets divers ; 

il aspire sans cesse à pouvoir rattacher une multitude de conséquences à une seule 

cause. 

L’idée de l’unité l’obsède, il la cherche de tous côtés, et, quand il croit l’avoir trouvée, 

il s’étend volontiers dans son sein et s’y repose.
1
 

 

De democratische mens zou zo gefascineerd zijn door die bijzondere soort 

eenheidsdenken dat zelfs de tweedeling van schepping en Schepper hem nog te veel is, 

waardoor hij geneigd zou zijn om gaandeweg die twee entiteiten ultiem nog verder te 

reduceren tot één geheel. Van alle systemen die betrachten om de wereld te verklaren, zou het 

pantheïsme dan ook het meest verleidelijke zijn voor de menselijke geest in democratische 

tijden. Niettemin zou dat doorgedreven eenheidsdenken de menselijke individualiteit (verder) 

vernietigen
2
, waardoor Tocqueville besloot dat zij die nog altijd bezield zijn door de 

menselijke grandeur, met vereende krachten de strijd dienen aan te binden tegen het 

pantheïsme. 

Dat tot nog toe zo weinig werd gepubliceerd over Tocquevilles beschouwingen 

aangaande niet-christelijke religies kan verklaard worden door de mindere kwaliteit van zijn 

teksten daarover. Heel wat van zijn teksten over islam, hindoeïsme en jodendom heeft hij niet 

willen uitgeven, van een aantal was dat overigens nooit de bedoeling geweest. Postuum 

werden deze teksten alsnog gepubliceerd, zonder dat ze zijn aangeslagen bij veel Tocqueville 

scholars. Maar in dit proefschrift wordt originaliteit nagestreefd en een proefschrift is 

sowieso een uitgelezen medium om dieper in te gaan op thema’s waar uitgevers soms minder 

in zijn geïnteresseerd. Daarom zal in de volgende hoofdstukken de focus liggen op de plaats 

van die niet-christelijke religies in het politieke denken van Alexis de Tocqueville. Alles 

samen vormen zijn teksten over niet-christelijke religies overigens een deel van zijn oeuvre 

dat veel groter is dan de weinige publicaties erover doen vermoeden. 

In de volgende hoofdstukken zullen echter slechts drie van de hier genoemde religies 

beschouwd worden. Op het pantheïsme zal niet verder worden ingegaan omdat Tocquevilles 

bespiegelingen daarover zuiver speculatief waren, op generlei wijze gebaseerd op de wijze 

waarop deze religie zich tot dan toe daadwerkelijk had gemanifesteerd. De kern ervan werd 

overigens zonet weergegeven en voor verdere duiding wordt verwezen naar de twee 

(onderling verwante) publicaties hierover van de gedegen Tocqueville scholar Peter Lawler.
3
 

Over Tocqueville en de islam bestaan wel een aantal publicaties, maar meestal slechts in 

de marge van zijn behandeling van de Algerijnse kwestie. Strikt over de islam beperken de 

publicaties zich bijna uitsluitend tot enkele Engelstalige teksten die vaak eenzelfde probleem 

vertonen. Om Tocquevilles algemene kijk op de islam te beschrijven wordt in die teksten 

vaak uitgegaan van werkdocument dat hij schreef als een soort eerste vingeroefening zonder 

over enige bron te beschikken en zonder dat hij ooit de bedoeling heeft gehad om het uit te 

geven. In een onvertaalde brief legde hij dat uit en distantieerde hij zich uitdrukkelijk van de 

                                                 
1
 (DA2, 39). 

2
 Cf. Leforts vierde fenomeen van de gelijkheid der bestaanscondities, namelijk ‘nivellering’ (als corrumpering 

van het fenomeen ‘verwantschap’). 
3
 Zie (Lawler, Democracy and Pantheism 1991) en in mindere mate ook (Lawler, Tocqueville on Pantheism, 

Materialism, and Catholicism 2001). Voor zover mij bekend zijn dit de enige twee publicaties over 

Tocquevilles behandeling van het thema van pantheïsme. 
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inhoud ervan. Deze belangrijke toelichting was een aantal auteurs duidelijk niet bekend, 

waardoor zij een veel te groot belang verleenden aan die tekst en waardoor hun kritieken op 

Tocquevilles kijk op de islam deels onterecht zijn. Hoewel hij veel heeft geschreven over het 

hindoeïsme verscheen daarover tot nog toe haast niets, hooguit heel korte tekstfragmenten of 

studies over India die Tocqueville anekdotisch vernoemen. De totaliteit van de secundaire 

literatuur over Tocquevilles kijk op het hindoeïsme is een verwaarloosbare fractie van het 

volume van de primaire literatuur. Over Tocqueville en het jodendom bestaat – voor zover 

mij bekend – zelfs geen enkele publicatie, helemaal niets. Ten slotte voor wat betreft het 

pantheïsme, werd reeds verwezen naar de twee publicaties daarover van Peter Lawler. 

Tocquevilles geschriften over niet-christelijke religies geven de beperkingen weer met 

betrekking tot de universaliteit van de plaats die religie bekleedde in zijn politieke denken, 

met name voor wat betreft de multiculturele samenleving. In Amerika had hij ontdekt dat het 

christendom een ondersteunende en modererende rol kon spelen in een democratie. Dat heeft 

hem veel inspiratie opgeleverd voor zijn eigen land, maar hoe niet-christelijke volken zich 

zouden kunnen schikken in een democratische samenleving blijft aan het eind van zijn 

Œuvres complètes grotendeels een open vraag. In Amerika hadden de burgers een consensus 

gevonden in een religieus geïnspireerde moraal die in Tocquevilles tijd nog exclusief 

christelijk was en in de Franse samenleving was het katholicisme de enige religie die een 

dominante rol speelde, zo zag Tocqueville het althans. Met betrekking tot religie in zijn eigen 

land was zijn enige belangrijke bekommernis om de ontspoorde katholieke kerk terug op de 

sporen te krijgen. Het thema van een problematische religieuze diversiteit heeft hij slechts in 

uiterst beperkte mate overdacht. 

Met betrekking tot de islam had hij wel gouden ideeën rond de vraag hoe heel wat 

spanningen tussen de islam en het Westen hadden kunnen worden voorkomen. Maar die 

ideeën werden niet ter harte genomen en intussen liep op dat vlak een en ander uit de hand. 

Tocqueville kan nog wel inspiratie bieden voor eenieder die wil werken aan een verzoening 

tussen de westerse en de islamitische culturen, maar de raadgevingen die terug te vinden zijn 

in zijn teksten waren vooral preventief, namelijk om te voorkomen dat de spanningen tussen 

enerzijds de islamitische en anderzijds de westerse culturen zouden oplopen op de manier 

zoals dat vandaag het geval is.  
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8. Het hindoeï sme 

INLEIDING 

Het is niet uitgesloten dat het hindoeïsme de religie is die Tocqueville het intenst heeft 

bestudeerd. In ieder geval is het de religie die hij inhoudelijk het meest diepgaand heeft 

beschreven. Op het theologische vlak is hij altijd aan de oppervlakte gebleven met betrekking 

tot de christelijke doctrines, maar over het hindoeïsme heeft hij zich echt inhoudelijk 

uitgelaten. 

In een onuitgegeven brief, gedagtekend 2 oktober 1840, maakte Tocqueville aan 

François Buloz
1
 zijn intentie bekend om een artikel te schrijven voor Revue des deux Mondes 

over la grandeur des Anglais dans l’Inde. Hij verantwoordde dit door te stellen: ‘[…] l’étude 

de la colonisation anglaise dans l’Inde est prodigieusement intéressante à cause de 

l’établissement des Français à Alger’.
2
 

Korte tijd later verscheen Histoire de la conquête et de la fondation de l’empire anglais 

dans l’Inde van baron Auguste Barchou de Penhoën
3
 en in september 1841 stuurde Buloz de 

zes volumes van dat werk naar Tocqueville, met oog op het beloofde artikel over India. Na 

het lezen van de eerste twee volumes, herhaalde hij ten aanzien van Buloz zijn intentie, maar 

uiteindelijk kwam het nooit zo ver. Later vatte hij het plan op om een volwaardig boek te 

schrijven over de Indische kolonie. Daar is hij aan begonnen, maar het werd nooit voltooid. 

Al Tocquevilles voorbereidende notities daarvoor, evenals zijn eerste aanzet tot het boek 

verschenen in 1962
4
 en een tweede maal (iets uitgebreider) in 1991

5
, telkens bij uitgeverij 

Gallimard, onder de benaming ‘Dans l’Inde’. 

Tocqueville heeft zijn interesse voor India niet uitvoerig toegelicht, maar in de genoemde 

brief schreef hij nog dat alle belangrijke Europese aangelegenheden in die tijd hun knoop 

hadden in Afrika en dat precies daarom een studie over de kolonie van India buitengewoon 

interessant was. Wellicht bedoelde hij dat het nuttig was de blik te verruimen. Wat de religie 

betreft, behandelde het werk enkel het hindoeïsme. De islamitische provincies van het 

toenmalige India, inclusief het huidige Bangladesh en Pakistan, komen niet echt aan bod en 

ook de verhoudingen tussen moslims en hindoes in India maakten geen deel uit van zijn 

studie. Hij noemde het hindoeïsme overigens meermaals ‘la religion de l’Inde’.
6
 

India en het hindoeïsme waren de meest exotische onderwerpen die Tocqueville heeft 

bestudeerd en op het eerste gezicht dwaalde hij hier af van zijn enige grote intellectuele 

streefdoel, namelijk de stabiliteit en de grandeur van zijn eigen land. Maar zoals hij Amerika 

heeft bestudeerd om er lessen uit te kunnen trekken voor zijn eigen land, bestudeerde hij 

Brits-India (toen nog de ‘British East India Company’) om er lessen uit te kunnen trekken 

voor Frans-Algerije.
7
 

                                                 
1
 In 1829 richtte François Buloz het Revue des deux Mondes op, ter bevordering van de banden tussen Frankrijk 

en Amerika. Het is één van de oudste nog bestaande tijdschriften in Europa. 
2
 (Œuvres I, 1561). Zie ook (Œuvres I, 1555). 

3
 (Barchou de Penhoën 1841). 

4
 (OC III-1). 

5
 (Œuvres I, 957-1080) en (Œuvres I, 1555-1602). 

6
 Zie onder meer (Œuvres I, 1030). 

7
 De enthousiaste afwijzing van het hindoeïsme komt vaak terug in het oeuvre van Hegel. Vorsers gissen over de 

reden waarom hij zo gefascineerd was door een religie die hij misprees. Zie onder meer (Rathore and 

Mohapatra 2017). Tocqueville misprees met een vergelijkbaar enthousiasme het hindoeïsme – een 

vergelijkende studie van hun argumentaties tegen het hindoeïsme zou interessant zijn – maar wat Tocqueville 

betreft is de reden voor zijn studie van het hindoeïsme welbekend. 
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De Franse kolonie zou kunnen bijdragen tot de grandeur van Frankrijk, maar zij kon 

evengoed uitdraaien op een debacle. Tocqueville was beducht voor dat laatste en meende dat 

de Britten het tot dan toe vlotter verging in India. Hij is al snel tot het inzicht gekomen dat 

daar bizarre verklaringen voor waren (waaruit men geen lessen kon trekken met betrekking 

tot Algerije), maar naar aanleiding van de eerste opstanden in de Britse Oost-Indische 

Compagnie, in 1857, schreef Toqueville aan William Nassau Senior: ‘La ruine des Anglais 

dans l’Inde n’eût profité à personne, si ce n’est à la barbarie’.
8
 In diezelfde tijd schreef hij 

ten aanzien van ene Lord Hatherton dan weer dat de Britse kolonisering van India een 

‘triomphe […] du christianisme et de la civilisation’ was geweest.
9
 

Die laatste uitdrukking was met de haren getrokken en Tocqueville schreef dat overigens 

ook maar als algemene inleiding om vervolgens enkele kritische noten te formuleren. Zo 

schreef hij in diezelfde brief dat de Britten tijdens hun eerste eeuw in India ongeveer niets 

hadden gedaan om de hindoeïstische cultuur te verheffen. Bovendien gaf hij te kennen het 

beter te vinden als de Britten de Oost-Indische Compagnie zouden opdoeken om het beheer 

van dat immense subcontinent over te laten aan het parlement (wat kort vóór Tocquevilles 

overlijden ook gebeurde). Hij voegde daar opmerkelijk aan toe dat alleen op die manier de 

Britten ertoe zouden komen om India adequaat te domineren en te beschaven, twee zaken die 

in koloniaal verband kennelijk nauw verwant zijn.
10

 Dat klinkt paternalistisch, maar 

vermoedelijk bedoelde Tocqueville dat dominantie enkel kan verantwoord worden als ze 

gepaard gaat met het hogere doel van beschaving. 

Dans l’Inde vormt geen literair geheel. Het eerste deel is de aanzet van Tocqueville voor 

zijn geplande boek over India, uitgegeven onder de naam: Ébauches d’un ouvrage sur 

l’Inde.
11

 Er staan verschillende opmerkingen in die de auteur aan zichzelf had gericht, 

meestal met het oog op een verdere uitwerking. Er staan bijvoorbeeld zaken als: ‘Dire 

pourquoi’ of ‘Après avoir rapidement discuté cela, dire : […]’
12

 Aan het eind van deze 

Ébauches staat nog een soort uitgebreide inhoudstafel van hoe Tocqueville de rest van het 

werk graag had gezien.
13

 Daarna volgt een reeks notities
14

 die Tocqueville nam bij het 

doornemen van twee werken over het hindoeïsme, namelijk het genoemde werk van Barchou 

en het werk Moeurs, institutions et cérémonies des peuples de l’Inde
15

 bestaande uit twee 

volumes en van de hand van l’abbé Jean-Antoine Dubois.
16

 Tot slot volgt een reeks losse 

notities over diverse onderwerpen, zoals notities bij de Wetten van Manu, het juridische 

kader dat het Brits bestuur in India regelde, uitweidingen over de slavernij in India, 

                                                 
8
 (OC6, 420). 

9
 (OC6, 422). 

10
 ‘Alors seulement vous arriverez au niveau de votre tâche, qui n’est pas seulement de dominer l’Inde, mais de 

la civiliser. Ces deux choses, d’ailleurs, se tiennent de près’. (OC6, 424) 
11

 (Œuvres I, 957-84). 
12

 (Œuvres I, 961). 
13

 (Œuvres I, 985-90). 
14

 (Œuvres I, 991-1036). 
15

 (Dubois 1825). 
16

 Na 32 jaar actief te zijn geweest in een Indische missiepost, keerde Dubois ontgoocheld terug – hij was tot de 

conclusie gekomen dat hindoes eenvoudigweg niet te bekeren zijn – en schreef hij zijn genoemde werk. 

Tocqueville legde uit dat het hindoeïsme zelf geen bekeringsijver kent zoals het christendom en de islam. Men 

behoort immers volgens geboorte tot deze of gene varna. Volgens Tocqueville zou de bekeringsijver van het 

christendom en de islam voortvloeien uit het gelijkheidsprincipe van alle mensen (allen geschapen naar Zijn 

beeld en gelijkenis), waardoor ieder mens gelijke toegang zou hebben tot God. (Œuvres I, 962-3), zie ook 

(Œuvres I, 1570-1). Monotheïstische religies zouden in die zin meer aanleiding geven tot gelijkheid dan 

polytheïstische (allen geschapen naar beeld en gelijkenis van de enige God). 



237 

 

enzovoort.
17

 Bij Dans l’Inde hoort bovendien nog een vijftigtal bladzijden met noten, soms 

de transcriptie van losse bladen die werden gevonden na Tocquevilles overlijden.
18

 

Vandaag vormen Tocquevilles onafgewerkte uitweidingen over India en het hindoeïsme 

een vrij obscuur gedeelte van zijn oeuvre. Buiten Gallimard heeft niemand de teksten 

uitgegeven en ze werden ook nooit vertaald. In 2007 schreef Jean-Louis Benoît wel nog een 

(bondig becommentarieerde) samenvatting van Tocquevilles notities over het hindoeïsme in 

het boek Notes sur le Coran et autres textes sur les religions.
19 

Secundaire literatuur over Dans l’Inde bestaat er nauwelijks. Het enige interessante 

artikel ter zake is een vergelijking van Tocquevilles beschouwingen over hindoeïsme met zijn 

beschouwingen over de islam, van slechts vijf en een halve pagina, en waarin meer aandacht 

besteed wordt aan de islam dan aan het hindoeïsme.
20

 

Enkele andere publicaties hebben op dat vlak wel een veelbelovende titel, maar zij 

behandelen Dans l’Inde hooguit als anekdotische inleiding. Zo verscheen in 2006 bij een 

kleine Franse uitgeverij een Engelstalig boek, genaamd ‘Tocqueville in India’
21

, dat – voor 

zover mij bekend – in geen enkele Belgische bibliotheek beschikbaar is. Maar afgaande op 

diverse boekbesprekingen is het een soort audit van het huidige India, waarbij Tocquevilles 

kritiek op het land wordt genomen als vluchtige inleiding van een sociologisch werk over het 

hedendaagse India (met weinig verwijzingen naar Tocqueville). In 1969 verscheen er al een 

essay met diezelfde titel (met als ondertitel ‘An Essay on the Caste System’).
22

 Dat was een 

lijvige boekbespreking van Louis Dumonts klassieker Homo hierarchicus.
23

 In dat essay 

wordt verwezen naar enkele losse ideeën uit De la démocratie en L’Ancien Régime, maar er 

is geen enkele verwijzing naar Dans l’Inde. Wat nog vreemder is, is dat Louis Dumont – toch 

een gerespecteerd Tocqueville-kenner
24

 – in zijn meesterwerk over het Indische 

kastensysteem meermaals verwijst naar Tocqueville, maar nergens naar de toen vier jaar 

eerder bij Gallimard verschenen eerste publicatie van Dans l’Inde. Ook het artikel 

‘Tocqueville chez Kipling. De la démocratie en Inde : tradition et modernité’
25

 (dat ook in het 

Engels verscheen) heeft de verwachtingen niet ingelost. Slechts eenmaal wordt (kort) uit 

Dans l’Inde geciteerd. Ook hier betreft het een soort doorlichting van het huidige India, 

waarbij uiteindelijk wordt geconcludeerd dat een kritische benadering van India, in de stijl 

van Tocqueville, vandaag nog steeds pertinenter is dan de idyllische beschrijvingen van de 

(in Bombay geboren) auteur van The Jungle Book. 

Er zijn meerdere verklaringen te bedenken voor de quasi afwezigheid van een secundaire 

literatuur over Dans l’Inde. Zoals gezegd is dat het meest exotische thema dat Tocqueville 

heeft behandeld, maar zonder het te hebben afgewerkt. Grotendeels zijn het aantekeningen 

die Tocqueville nam tijdens het lezen van Frans- en Engelstalige klassieke werken over het 

thema, evenals enkele religieuze teksten uit het hindoeïsme en juridische teksten van het 

koloniaal bestuur.
26

 Zoals de titel aangeeft, is Ébauches d’un ouvrage sur l’Inde slechts een 

                                                 
17

 (Œuvres I, 1037-80). 
18

 (Œuvres I, 1555-1602). 
19

 (NOTES, 71-96). 
20

 (C. Kelly 1995). 
21

 (Bernard 2006). 
22

 (Yalman 1969). 
23

 (Dumont I966). 
24

 Voor een bespreking van de bijdrage van Louis Dumont tot het Tocqueville-onderzoek, zie (Audier, 

Tocqueville retrouvé 2004, 233-81). 
25

 (Assayag 1989). 
26

 In zijn uitgave van Tocquevilles ‘Notes sur le Coran et autres textes sur les religions’ gaf Jean-Louis Benoît 

de volgende opsomming van de geschreven bronnen waarop Tocqueville zich had gebaseerd voor zijn 

geschriften over India en het hindoeïsme: 

– Barchou de Penhoëm : Histoire de la conquête et de la fondation de l'Empire anglais dans l'Inde, 6. vol., 

Paris, 1841. 
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aanzet tot een werk over India. Toen kort voor Tocquevilles dood de eerste opstanden 

uitbraken in de Britse Compagnie, schreef hij over zijn Indische teksten (die hij toen veertien 

jaar eerder had geschreven): 

 

J’ai voulu autrefois faire un ouvrage sur l’établissement des Anglais dans l’Inde ; et, à 

cet effet, j’ai réuni et lu beaucoup de documents sur ce pays. J’ai renoncé depuis 

longtemps à cette entreprise. Il eût fallu me rendre sur les lieux pour bien comprendre 

ce dont je voulais parler.
27

 

 

Tocqueville had de overtuiging dat hij dit studieonderwerp onvoldoende had doorleefd 

om erover te publiceren. Normaal beschreef hij de religieuze, morele, politieke en juridische 

gebruiken van landen op basis van een combinatie van studiemateriaal en eigen 

reiservaringen in Italië, Sicilië, Zwitserland, Engeland, Ierland, Amerika, Canada, Algerije en 

Duitsland, maar niet in India. 

Nooit bezocht hij een hindoeïstisch land en hij heeft het thema ook niet diep doorgepraat 

met experts ter zake, het was boekenkennis. Ook tijdsgebrek zou een rol gespeeld hebben in 

zijn beslissing te verzaken aan de publicatie. Na zijn dood had Beaumont al Tocquevilles 

schrijfsels over Brits-India en het hindoeïsme gevonden, verpakt in een papier waarop de 

auteur met de hand het volgende had geschreven: 

 

Note et idées sur l’histoire de l’établissement anglais dans l’Inde (tout ceci n’a de 

valeur que si je reprends le projet d’écrire sur ce sujet). / (J’avais eu, vers 1843, la 

pensée de composer un ouvrage sur ce sujet qui certes en vaut la peine. Les 

distractions de la politique et la grandeur des recherches qu’un pareil livre suppose 

m’en ont détourné).
28

 

 

Wat ook een rol kan hebben gespeeld in de geringe aandacht voor Dans l’Inde is dat de 

auteur daarin bijzonder kritisch was ten aanzien van het hindoeïsme. Een auteur die erg 

kritisch is over een onderwerp dat hij niet heel grondig kent doet wenkbrauwen fronsen. 

Anderzijds had Tocqueville natuurlijk niet om het even wat geschreven over India. Dans 

l’Inde is interessant in het kader van deze studie over de plaats van religie in het politieke 

denken van Tocqueville, precies omdat die religie zo anders is dan het christendom. Op het 

analytische niveau is Dans l’Inde natuurlijk beperkt – de auteur was zich nog aan het 

informeren over het onderwerp – maar de analyses laten zich al grotendeels raden. Zo ligt het 

voor de hand dat voor wat Tocqueville betreft, het hindoeïstische kastensysteem zich verhield 

tot de égalité des conditions als water en vuur. Bovendien liet Tocqueville verstaan dat, wars 

van de enorme uiterlijke veranderingen die het Indische subcontinent sindsdien heeft 

ondergaan, hij verwachtte dat er wezenlijk beduidend minder zou veranderen. 

                                                                                                                                                        
– Björnstjanera (Magnus) : Tableau politique de l'Empire britannique dans l'Inde, examen des probabilités de sa 

durée et de ses moyens de défense en cas d'invasion, traduction française, Paris, 1842. 

– Dubois, (Jean-Antoine, abbé) : Mœurs, institutions et cérémonies des peuples de l'Inde, 2. vol., Paris, 1825. 

– Heber (Reginald) : Voyage de Calcutta à Bombay et dans les provinces supérieures de l'Inde pendant les 

années 1824 et 1825, suivi d'un voyage à Madras et dans les provinces méridionales, trad. française en 2 vol. 

1826. 

– Loiseleur-Deslongchamps : Les lois de Manou, 2. vol., 1830-1833. 

– Malcolm (Sir John) : A Memoir of central India, 2. vol., Londres, 1832. 

– Martin (Robert Montgomery) : History of the British Possessions in the East Indies, 2. vol., Londres, 1836. 

– Mill (James) : The History of British India, 9 vol., Londres, 1840-1848. 

Zie (NOTES, 74). 
27

 (OC6, 423). 
28

 (Œuvres I, 1568). Zie ook (OC5, 93). 



239 

 

Hoe dan ook valt Tocquevilles interesse voor India en voor het hindoeïsme grotendeels te 

verklaren vanuit zijn interesse voor het koloniale avontuur van de Fransen in Algerije. Hij 

was erg bezorgd over de mogelijke gevolgen van de onbeschaafde houding van zijn 

landgenoten in het grote niet-christelijke land. Op het eerste gezicht leek Brits-India hem een 

groter koloniaal succes
29

 te zijn, al is hij dat al snel beginnen te relativeren.
30 

‘LA RELIGION DES INDOUS EST ABOMINABLE’ 

In Dans l’Inde – zowel in de Ébauches als in de verdere notities – valt meteen de 

veroordelende toon op ten aanzien van het hindoeïsme. Waar hij in Amerika tot het inzicht 

was gekomen dat het christendom daar nog meer maatschappelijke voordelen bood dan 

Rousseaus religion civile en waar hij in Algerije tot het inzicht was gekomen dat de islam wat 

dat betreft ook toch ten minste enig potentieel had, leek hij haast niets daarvan te zien in het 

hindoeïsme, alsof hij meende dat die religie quasi niets constructiefs had bijgedragen tot het 

Indische maatschappelijke leven. 

In zijn biografie over Tocqueville beschreef Beaumont hoe het boek over Brits-India er 

zou hebben uitgezien. Hij stelde dat het uit drie delen zou hebben bestaan en over het eerste, 

genaamd ‘Tableau de l’état actuel dans l’Inde anglaise’, schreef Beaumont: 

 

Cette première partie est écrite tout entière et formerait environ 60 pages 

d’impression. Elle porte pour épigraphe cette phrase « La Religion des Indous
31

 est 

abominable, la seule peut-être qui vaille moins que l’incrédulité. »‘
32

 

 

Dit gaat dus over Tocquevilles Ébauches. Maar ook in de notities die Tocqueville nam bij 

het lezen van het genoemde werk van abbé Jean-Antoine Dubois, staan uitspraken die 

getuigen van manifeste afwijzing. Zo schreef hij hoofdschuddend over het hindoeïsme: 

‘Quelle école de morale pratique qu’une pareille religion ! […] Quel chaos de notions 

[…]’.
33

 

Voor een spiritueel en diplomatisch persoon als Tocqueville waren veel passages over het 

hindoeïsme erg hard geformuleerd. Dat deze religie misschien minder waard is dan het 

ongeloof, was overigens strijdig met een passage uit De la démocratie. In zijn krachtige 

afwijzing van het ongeloof stelde hij dat zelfs de metempsychose (d.i. ‘zielsverhuizing’, zeg 

maar ‘reïncarnatie’) minder erg is in een democratie… 

 

Assurément, la métempsycose n’est pas plus raisonnable que le matérialisme ; 

cependant, s’il fallait absolument qu’une démocratie fît un choix entre les deux, je 

                                                 
29

 Wat Tocqueville verstond onder ‘een koloniaal succes’ lag niet alleen in de mate waarin de gekoloniseerde 

volkeren zich effectief zouden verheffen tot een hoger beschavingsniveau, maar ook in de mate waarin de 

kolonie kon bijdragen tot de grandeur van de koloniale macht. 
30

 De Compagnie was zodanig onafhankelijk van de regering, waardoor het Engelse avontuur in India lange tijd 

bijna exclusief commercieel was georiënteerd, met alle misbruiken van dien. In die zin was Tocqueville later 

tot het inzicht gekomen dat India aanvankelijk eerder schadelijk was geweest voor de grandeur van Engeland. 

(Œuvres I, 1589) Tevens meende hij dat het hindoeïstische denkkader zo muurvast zat, dat het voor de Britten 

een huzarenstuk zou zijn om de Indiërs veel beschaving bij te brengen. (Œuvres I, 1020). 
31

 Zowel het adjectief als het substantief ‘indou’ is een verwijzing naar de hindoeïstische religie (‘hindoeïstisch’, 

‘hindoe’). In 1990 besliste de Conseil supérieur français de la langue française om dit woord voortaan te 

schrijven als ‘hindou’. 
32

 (OC5, 92). 
33

 (Œuvres I, 1033). 
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n’hésiterais pas, et je jugerais que ses citoyens risquent moins de s’abrutir en pensant 

que leur âme va passer dans le corps d’un porc, qu’en croyant qu’elle n’est rien.
34

 

 

Dat schreef Tocqueville in het tweede volume van De la démocratie, terwijl hij zich pas 

meteen na de publicatie ervan is beginnen te concentreren op India en het hindoeïsme.
35

 Dus 

toen hij schreef dat het hindoeïsme misschien minder waard is dan het ongeloof had hij meer 

kennis van zaken dan in de tijd dat hij het omgekeerde schreef. Anderzijds moet erkend 

worden dat, heel algemeen genomen, Tocquevilles initiële veroordelingen van het hindoeïsme 

milderden naarmate hij zich er verder in verdiepte.
36

 

Interessanter dan wat hij het ergste vond van beiden, is de vraag waarom hij zo afwijzend 

stond ten aanzien van het hindoeïsme. Eerst en vooral stelde hij dat wanneer formele 

wetgeving is vastgelegd in heilige boeken er zich na verloop van tijd onvermijdelijk één van 

twee mogelijke evoluties aandienen; ofwel haalt de religie gaandeweg bakzeil ten bate van de 

beschaving ofwel valt de beschaving stil ten bate van de religie. Voor het hindoeïsme zou dat 

laatste het geval zijn, waardoor het volgens Tocqueville min of meer zinloos was voor de 

westerling om – naar analogie met zijn kijk op de islam – bestaande krachten binnen het 

hindoeïsme te stimuleren met het oog op het smeden van duurzame banden tussen Indiërs en 

Europeanen en op de democratische opportuniteiten voor India. 

Met betrekking tot zijn oordeel over het hindoeïsme mag niet vergeten worden dat 

Tocquevilles benadering van het religieuze andermaal historisch en vooral sociologisch en 

maatschappelijk was. Hij heeft deze cultus wel inhoudelijk bestudeerd, maar hij was minder 

bekommerd om de waarachtigheid van het hindoeïsme, dan over het maatschappelijke effect 

ervan. Misschien is het correcter te stellen dat voor Tocqueville de waarachtigheid van een 

religie maar blijkt uit het maatschappelijke resultaat ervan. 

In dit hoofdstuk zal getracht worden om een aantal kritieken van Tocqueville ten aanzien 

van het hindoeïsme in kaart te brengen met de bedoeling om deze te toetsen aan de 

krachtlijnen van zijn politieke denken. Ten eerste zal een overzicht worden gegeven van zijn 

kritieken op het kastensysteem en de daarmee samenhangende metempsychose. Ten tweede 

zal de vermeende lusteloze passiviteit van de hindoes besproken worden. Ten derde wordt 

uitgelegd hoe de overvloed aan moreel irrelevante regels de moraal zou bedreigen. Tot slot 

zal beschreven worden waarom Tocqueville meende dat het burgerschap van hindoes niet van 

aard is om bij te dragen aan een harmonisch maatschappelijk leven. 

KASTEN EN METEMPSYCHOSE 

Het Indische kastensysteem is complex, maar in de context van dit werk is het van 

belang te weten dat er minstens twee niveaus van bestaan: jati’s en varna’s. In India zijn er 

duizenden jati’s en volgens Tocqueville werden er dagelijks nieuwe gevormd.
37

 Elk hebben 

zij hun eigen regels en gebruiken, maar alle jati’s behoren ook tot één hiërarchisch systeem 

dat bestaat uit vier varna’s. In dalende hiërarchische volgorde zijn dat brahmanen (hoge 

geestelijken, leraars en geleerden), ksjatriya’s (politici en krijgers), vaisjva’s (boeren, 

ambachtslieden en kooplui) en sjudra’s (handarbeiders en dienstverleners). Tocqueville 

merkte nog op: ‘Il faut bien distinguer les hommes des basses castes de ceux qui sont chassés 

de leur caste. Ce sont véritablement ceux-là dont l’isolement est complet’.
38

 Hij had het dan 

                                                 
34

 (DA2, 130) 
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 De meeste tekst uit Dans l’Inde werd pas in 1843 geschreven. 
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 (NOTES, 71). 
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 (Œuvres I, 1020). 
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 (NOTES, 80). 
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over de zogenaamde dalits die tot geen enkele kaste meer behoren – letterlijk outcasts – en 

daarom nog lager op de maatschappelijke ladder staan dan de sjudra’s. Zij waren ook 

letterlijk untouchables, aangezien er verschrikkelijke taboes bestonden (en in sommige rurale 

gebieden nog bestaan) op de fysieke aanraking van deze kastelozen. 

Bovendien is er een hiërarchie van goeroes die de geestelijke leiders zijn van de jati’s; 

een goeroe van een lagere varna staat niet noodzakelijk in alle opzichten lager in aanzien dan 

eender welke goeroe van een hogere.
39

 Binnen het hindoeïsme bestaan ook nog religieuze 

stromingen (die Tocquevilles ‘sectes’ noemde) die ook deels los staan van de diverse varna’s 

en jati’s en die onderling sterk kunnen rivaliseren. Tocqueville duidde het vaisjnavisme en 

het saivisme aan als de belangrijkste sekten.
40

 In principe kunnen in die sekten alle varna’s 

voorkomen, maar Tocqueville merkte op dat de lagere kasten doorgaans terug te vinden zijn 

in het vaisjnavisme en de hogere in saivisme. 

Met betrekking tot het kastensysteem hanteerde Tocqueville de westerse terminologie die 

tot op heden, niet altijd terecht, gangbaar is. Zo hanteerde hij voor ‘dalit’ de term ‘paria’
41

 en 

zowel jati’s als varna’s duidde hij aan met hetzelfde begrip ‘caste’. Tot op heden bestaat in 

India echter geen eenduidige vertaling voor dat laatste woord (ook al komt het tientallen 

malen voor in de Engelse vertaling van de Indische Grondwet).
42

 Occasioneel gebruikte 

Tocqueville ook de termen classes
43

 of tribus
44

 om te verwijzen naar de varna’s. 

In zijn lectuur van ‘de Wetten van Manu’ vond Tocqueville dat het brahmanen (de 

hoogste varna) op straffe van hel verboden is raad of bijstand te verlenen aan sjudra’s (de 

laagste varna).
45

 Hij stelde ook dat volgens het hindoeïsme mantra’s goddelijke krachten 

kunnen ontketenen, maar aangezien alleen brahmanen die formules kenden en alleen zij 

geoorloofd waren ze te hanteren, hadden zij een soort goddelijke macht. Volgens Tocqueville 

bestond daarover in India een spreekwoord dat stelde dat uiteindelijk brahmanen goden 

waren.
46

 

Hij gaf talloze voorbeelden die afbreuk deden aan de grandeur van hele groepen van 

mensen, waardoor hij niet gecharmeerd was door het kastensysteem. Integendeel, zijn meest 

fundamentele kritiek op het hindoeïsme richtte zich precies op dat strak hiërarchische 

systeem dat elke vorm van sociale promotie verhindert. Over de lagere kasten schreef hij: 

 

L’immense majorité des Indous appartiennent aux basses castes.
47

 Quoi qu’il arrive, 

leur naissance les a placés à tout jamais sur ce dernier degré de l’échelle sociale où 

l’on a peu à espérer du gouvernement et peu à en craindre […] le mal est sans remède. 

Les révolutions n’intéressent réellement que les hautes castes qui sont composées 

d’un très petit nombre d’hommes, de telle sorte que le pouvoir qui régit des millions 
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 (Œuvres I, 1025). 
40

 (Œuvres I, 1024). 
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 Oorspronkelijk is die term afkomstig van een jati afkomstig uit de deelstaten Tamil Nadu en Kerala, genaamd 

Parayar. Maar het is in de achttiende eeuw een westers verzamelbegrip geworden voor leden van de laagste 

sociale klassen uit India (meestal zowel de sjudra’s als de dalits, maar soms ook enkel de dalits) of leden van 
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voor de dalits. Zie (Basu 2011). 
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239) 
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 Het hindoeïstische spreekwoord zou als volgt luiden: ‘L’univers est au pouvoir des dieux, les dieux au 

pouvoir des mantrams, les mantrams au pouvoir des brahmes, donc les brahms sont nos dieux’. (Œuvres I, 

1062). 
47

 Elders stelde hij dat toen negen op de tien Indiërs sjudra’s of dalits zijn. (Œuvres I, 1019). 
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de sujets n’est jamais soutenu en définitive que par les intérêts ou les efforts de 

quelques individus.
48

 

 

De facto rust er binnen het hindoeïsme een soort religieus taboe op de gelijkheid der 

bestaanscondities. Al naargelang de verdienstelijkheid in zijn vorig leven, wordt de hindoe 

geboren in een bepaalde kaste en de vroomheid gebiedt hem genoegen te nemen met dat 

heilige lot, als was het een gedwongen amor fati. De paradox van het systeem is dat de 

hindoe maar kan ontsnappen aan de tragiek van zijn lot door de complete aanvaarding ervan. 

Pas wanneer hij die plicht van intense aanvaarding heeft vervuld, kan hij in aanmerking 

komen voor een hogere kaste in een volgend leven.
49

 

Gezien Tocquevilles hoge inschatting van de onsterfelijkheid van de ziel met betrekking 

tot de moraal, besteedde hij in zijn studie van het hindoeïsme veel aandacht aan de 

verplaatsing van een zelfde ziel in opeenvolgende levens en lichamen; la métempsycose. Hij 

noemde dat de grondslag van alle hindoeïstische doctrines en die zou van grote invloed zijn 

op de hindoeïstische moraal.
50

 De ziel zou overigens door alle gevoelswezens gaan… 

 

L’âme ne passe pas seulement dans le corps des hommes, mais dans celui des 

animaux et de tous les objets sensibles. Cela ne se fait pas au hasard : l’âme a une 

résidence plus ou moins agréable suivant qu’elle s’est plus bien comportée dans la 

situation précédente.
51

 

 

Geslachte dieren zouden in een hogere vorm terugkomen en dat zou ook gelden voor 

geofferde planten. In het hindoeïsme bestaat een hel, maar geen eeuwige. Die plaats is 

ontdaan van genot, terwijl pijn er constant aanwezig is tot zuivering van de ziel. Na een 

bepaalde periode – afhankelijk van de ernst van de zonden – incarneert de ziel zich opnieuw 

in een aards lichaam.
52

 Het hindoeïsme kent slechts één hel, maar vier hemels. In geval van 

hoge transcendente verdienste zou de hindoe meteen na zijn aardse leven in één van deze vier 

kunnen belanden, maar in de meeste gevallen pas na een reeks van zielsverhuizingen.
53

 De 

eerste der vier hemels is enkel gereserveerd voor brahmanen.
54

 Ook die hemels zouden 

slechts tijdelijke plaatsen zijn, alvorens terug te incarneren in een aards lichaam. Maar naast 

die vier hemels bestaat volgens het hindoeïsme ook één ultiem paradijs dat erin zou bestaan 

dat een ziel wordt geabsorbeerd door God en zo deel wordt van Hem. Als dalit geboren 

worden, geldt als bewijs dat men ernstig heeft gezondigd in het vorige leven. Velen zonden in 

het huidige leven kunnen echter weggewassen worden door brahmanen te behagen of door 

schenkingen aan de tempeldienst. 

Vanuit maatschappelijk oogpunt biedt dit systeem weinig perspectief op vooruitgang. 

Zelfs voor de geboren hindoe die niet wenst mee te gaan in dit religieuze systeem van zijn 

voorvaderen is het uitermate moeilijk om te ontkomen aan zijn lot. Het is immers niet alleen 

in het volgend leven dat de gevolgen voelbaar zijn. De hindoe die de indruk geeft lak te 

hebben aan de talloze regels waaraan hij zich heeft te onderwerpen, zal al gauw worden 

verstoten uit zijn familie en zijn kaste en aldus kasteloos worden… ‘être mis hors de sa caste 

                                                 
48

 (Œuvres I, 962). 
49

 (NOTES, 76). 
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 ‘Métempsycose. Elle fait le fond de toutes les doctrines des Indous et exerce une influence très grande sur 

l’ensemble de leurs mœurs’. (Œuvres I, 1032) 
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 (Œuvres I, 1032-3). 
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 (Œuvres I, 1032). 
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 (Œuvres I, 1033). 
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est être mis hors de sa famille et, en quelque sorte, hors de l’humanité’.
55

 Of men zich nu in 

een harde en onterende kaste bevindt of in een hogere; elke hindoe zit vast in het systeem… 

 

Il y a des castes vouées à la misère, à des travaux pénibles et déshonorants ; cependant 

on y reste aussi attaché qu’aux castes élevées parce que, quelque dure et ignominieuse 

que soit une caste, il est encore plus dur et plus ignominieux de n’avoir pas de caste. 

On ne peut donc échapper à sa destinée d’aucune manière, on ne saurait ni changer de 

caste, ni sortir entièrement des castes.
56

 

 

Volgens Tocqueville leek heel de Indische samenleving muurvast te zitten, ook op het 

vlak van wetenschap en kunst. Zelfs de brahmanen – die verondersteld worden zich met 

onder meer wetenschap bezig te houden – zouden nog niet verder zijn geraakt dan het 

stadium waarin de Spartaanse wetgever Lycurgus en de Griekse wiskundige Pythagoras zich 

bevonden.
57

 Over de Indische kunst schreef Tocqueville: ‘La musique, ainsi que tous les 

autres arts, est aujourd’hui ce qu’elle était à l’origine. Elle n’a reçu aucun 

perfectionnement’.
58

 De menselijke geest zou zich er kortom in een stationaire toestand 

bevinden. 

Volgens Tocqueville zou dat alles niets bijdragen tot de moraal. Aangezien het 

hindoeïsme een strikte regelethiek kent, en geen intentie-ethiek, riskeert zelfs de loyale 

hindoe die zijn uiterste best doet om de meest absurde religieuze regels na te komen, 

verstoten te worden. Immers: ‘Ce qui peut faire sortir de la caste, ce n’est pas seulement un 

fait innocent, mais un fait involontaire : double cause d’affaiblissement pour la morale 

publique et privée’.
59

 

De complete aanvaarding van het systeem impliceert ook dat het voor de laagste kaste 

een uitgemaakte zaak is dat de ziel van elk lid van een hogere kaste verdienstelijker is dan 

zijn eigen ziel. Met het oog op de égalité des conditions is het nog funester dat deze 

aanvaarding ook impliceert dat elk lid van de hoogste kaste verondersteld wordt te leven in 

de overtuiging dat zijn eigen ziel verdienstelijker is dan die van eender welk lid van elke 

andere kaste. 

Voor Tocqueville hadden zowel de aristocratie als de democratie hun voor- en nadelen, 

maar het hindoeïsme beschouwde hij min of meer als de vereniging van het slechtste van 

deze twee werelden. Van de aristocratie zou het hindoeïsme in ieder geval enkel de nadelen 

hebben overnemen (de ongelijkheid) en niet de voordelen (de excellentie); de hoogste kasten 

genoten verregaande privileges zonder dat daar bijzondere morele verplichtingen tegenover 

stonden. 

Dat verklaart overigens waarom Tocqueville zowel in De la démocratie als in L’Ancien 

Régime regelmatig het woord ‘kaste’ hanteerde. Daar had hij het dan niet over echte hindoes, 

maar over de vele edellieden op het Europese continent die zich volgens hem gedroegen als 
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 (Œuvres I, 1020). 
56

 (Œuvres I, 1021). 
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 ‘Sciences dans l’Inde. État stationnaire de l’esprit humain. Les brahmes modernes ne sont pas plus doctes en 

aucun genre que ceux du temps de Lycurgue ou de Pythagore. Les Indous sont tout à fait stationnaires. On ne 

découvre chez eux aucun trace d’amélioration, aucun progrès en sciences et arts’. (Œuvres I, 1029) 
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 (Œuvres I, 1034). 
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 (Œuvres I, 1020). 
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brahmanen, dat wil zeggen dat ze wel gretig gebruik maakten van hun privileges
60

, maar 

zonder ernst te maken van de daarbij horende politieke en ethische plichten.
61

 

Daar waar Tocquevilles vermeldingen naar het kastensysteem in De la démocratie en in 

L’Ancien Régime betrekking hadden op de Europeanen, hadden zijn verwijzingen naar de 

aristocratie in Dans l’Inde betrekking op de hindoes. De prinsen hadden de brahmanen heel 

wat gronden geschonken en zij waren vrijgesteld van het betalen van belastingen
62

, maar 

Tocqueville stelde dat zij een ‘open adel’ waren. De metempsychose maakt het immers voor 

iedereen mogelijk om op te klimmen tot de hoogste adel, zij het dan in een volgend leven.
63

 

Hoe dan ook meende Tocqueville dat in de beste aristocratieën de privileges voor de 

hoogste klassen ondergeschikt waren aan de daaraan verbonden politieke 

verantwoordelijkheid
64

, terwijl in het hindoeïsme… la noblesse n’oblige pas vraiment. 

Brahmanen genieten onredelijke privileges terwijl ze minder morele plichten hebben, ook 

niet in theorie. Hoe hoger de kaste, des te gemakkelijker het is om het daaraan verbonden lot 

te aanvaarden en des te meer achterpoortjes naar de vergeving.
65

 

Op het eerste gezicht kan het verrassend lijken dat Tocqueville afwijzend stond ten 

aanzien van metempsychose. Daarin zit immers de onsterfelijkheid van de ziel vervat, een 

immaterieel concept dat volgens hem heel stimulerend kon zijn voor burgerzin, voor 

‘behoorlijk gedrag op aarde’. Een belangrijk verschil met de onsterfelijkheid van de ziel in de 

abrahamitische religies is echter dat de hindoeïstische metempsychose leidt tot ongelijkheid 

van mensen. Tocqueville beschouwde de gelijkwaardigheid van alle mensen als een van de 

mooiste denkbeelden van zowel het christendom als de democratie, maar het hindoeïstische 

kastensysteem werkt de égalité des conditions frontaal tegen en verhindert dus de democratie. 

PASSIVITEIT 

Bij de aanvang van zijn Ébauches bleek Tocqueville geïntrigeerd te zijn door het gemak 

waarmee de Engelsen India hadden veroverd: 

 

Cent millions d’hommes ont été soumis et sont gouvernés par trente mille étrangers 

qui, par les lois, la religion, la langue, les usages n’ont aucun point de contact avec 

eux et qui cependant ne leur laissent aucune part au gouvernement. [...]
66

 

 

Al snel kwam hij tot het inzicht dat dat niet zozeer te maken had met bijzondere 

daadkracht of organisatietalent vanwege de Engelsen. Alles werd uitgevoerd door gewone 

mensen, niet door genieën. Er was geen duidelijk plan voor de verovering van het land 

                                                 
60

 Zoals eerder besproken, meende Tocqueville dat de essentie van de aristocratie in het grootgrondbezit lag. 

Welnu, brahmanen werden ook door de prins bedacht met grond en zij hoefden geen belastingen te betalen op 

de opbrengsten ervan; brahmanen dienden overigens geen enkele vorm van belasting te betalen. Zij vormden 

ook de enige varna die niet onderworpen kon worden aan de doodstraf. Zie onder meer (Œuvres I, 1026). 
61

 Tocqueville meende overigens dat dit in Engeland veel minder voorkwam: ‘Partout où le système féodal s'est 

établi sur le continent de l'Europe, il a abouti à la caste ; en Angleterre seulement il est retourné à 

l'aristocratie’. (ARR, 122) 
62

 Zie onder meer (Œuvres I, 1026). 
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 (Œuvres I, 1034). 
64

 Vergelijk: ‘Il y a bien de l'apparence qu'à l'époque où le système féodal s'établit en Europe, ce qu'on a appelé 

depuis la noblesse ne forma point sur-le-champ une caste, mais se composa, dans l'origine, de tous les 

principaux d'entre la nation, et ne fut ainsi, d'abord, qu'une aristocratie. C'est là une question que je n'ai point 

envie de discuter ici ; il me suffit de remarquer que, dès le moyen âge, la noblesse est devenue une caste, c'est-

à-dire que sa marque distincte est la naissance’. (ARR, 121-2) 
65

 (Œuvres I, 1033). 
66

 (Œuvres I, 959). 
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geweest, alles was verlopen met aftasten en aarzelen. De Engelse regering en de Compagnie 

werkten elkaar voortdurend tegen, in het beste geval werkten ze naast elkaar. Dat de Engelsen 

helemaal geen tour de force hadden gemanifesteerd in India kon ook blijken uit het feit dat 

heel wat andere veroveraars het hen al hadden voorgedaan
67

, veroveraars die vaak ook niet 

over de beste middelen hadden beschikt. Over de eerdere verovering van India door de 

Afghanen schreef Tocqueville: 

 

Il n’y a pas de circonstances particulières ni de concours d’événements qui puissent 

expliquer la conquête, de trente millions d’homme par deux mille. Un empire qui a été 

renversé de cette manière est déjà à terre.
68

 

 

Hij meende dat de Indiërs daar intussen al aan gewend waren; nooit hadden ze zichzelf 

bestuurd. 

 

La grande masse des Indous ne s’est jamais gouvernée elle-même. Avant la conquête 

musulmane, le peuple était habitué à obéir sans discuter aux brahmes. Depuis la 

conquête, il a été soumis à un petit nombre d’étrangers qui disposaient à leur gré de 

lui. Non seulement il était habitué à être gouverné par des étrangers, mais par des 

infidèles.
69

 

 

Hij merkte nog op dat de hindoes niet alleen gewend waren om te gehoorzamen aan 

vreemde en ongelovige overheersers, maar ook om te gehoorzamen aan overheersers die hun 

religie even vijandig gezind waren als de christenen: ‘double bonheur pour les Anglais’.
70

 

Het hindoeïsme kent geen proselitisme
71

, noch religieuze vervolging. In islamitische 

kolonies waren opstanden door autochtonen vaak religieus geïnspireerd, maar vanuit 

hindoeïstische hoek verwachtte Tocqueville ongeveer niets.
72

 

De enige obstakels die de Engelsen hadden moeten overwinnen om India te veroveren 

lagen bij henzelf en in Europa. Tocqueville schreef dat de Engelsen meer verbaasd waren 

over hun successen dan de Indiërs die gewend waren overrompeld te worden. Regelmatig 

staakten de Engelsen hun opmars ook even, omdat ze het verdacht vonden hoe vlot die 

verliep.
73

 Er was veel jaloezie van andere Europese machten
74

, de Compagnie was gebrekkig 

georganiseerd
75

 en haar samenwerking met de Engelse overheid was rampzalig.
76
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 ‘Toutes ces choses n’ont point été accomplies suivant un plan habile et uniforme arrêté d’avance et mis à 

exécution par quelque grand génie, mais peu à peu, suivant le hasard des circonstances et des hommes, et 

sans dessein prémédité après beaucoup d’hésitations et de tâtonnements. Cette étrange révolution a été menée 

par des hommes ordinaires. […] Le gouvernement anglais et la Compagnie ont presque toujours été entraînés 

à leur insu ou malgré eux à faire ces conquêtes. […] Il faut bien d'abord faire attention à une chose : ce 

qu'ont fait les Anglais n'est pas nouveau dans l'Inde. De grands empires s'y étaient élevés avant le leur et 

d'une manière aussi inattendue et plus soudaine. On avait vu les Arabes et les Afghans y faire des conquêtes 

immenses avec de faibles ressources. Baber, le fondateur de la monarchie du Grand Mogol, n'avait avec lui 

que dix mille hommes quand il a passé l'Indus. Dans l'intérieur même de l'Inde où de vastes royaumes sortis 

sans cesse de la poussière naissent et grandissent durant l'espace de la vie d'un homme’. (Œuvres I, 960). 
68

 (Œuvres I, 1569). 
69

 (Œuvres I, 995). 
70

 (Œuvres I, 1019), zie ook (Œuvres I, 965), (Œuvres I, 994-6)… 
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 Bij zijn lectuur van de Wetten van Manu noteerde Tocqueville dat het zelfs een misdaad is om uit te weiden 

de heilige schriften ten aanzien van onwaardige mensen en leden van een lage kaste. (Œuvres I, 1063). 
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 (Œuvres I, 963). 
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 (Œuvres I, 967). 
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 (Œuvres I, 968). 
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 (Œuvres I, 975). 
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Tocqueville trok daaruit dan ook volgend besluit: ‘Le succès extraordinaire des Anglais a 

donc sa source dans des causes générales et permanentes qui leur sont en partie étrangères 

[…]’.
 77

 

Als de verklaring van het succes van de Engelsen niet bij henzelf lag, waar lag het dan 

wel? Tocqueville keek daarvoor in eerste instantie naar het hindoeïsme. Onder meer het 

respect exagéré de la vie en de voedingsregels
78

 zouden hindoes brengen tot een ‘verwijfde’ 

zachtheid (une douceur efféminée). Ook het klimaat zou de Indiërs verzwakken
79

 en bij die 

causes étrangères hoorde natuurlijk ook het kastensysteem… 

 

Dans un pays de castes, l’idée de la patrie, de la nationalité, disparaît en quelque sorte. 

Il n’y a que la caste et elle est trop faible pour résister. L’esprit de caste quand il 

devient tout-puissant favorise singulièrement la conquête (il n’y a plus d’action 

commune pour se défendre) […].
80

 

 

Minder voor de hand liggend was Tocquevilles kritiek op de hindoes hun bijzonder grote 

respect voor levende wezens, als gevolg van de metempsychose. In zijn nota’s bij de Wetten 

van Manu wees hij erop dat wanneer een hindoe een mens of een dier doodt hem de toegang 

tot het Paradijs wordt ontzegd en wanneer hij ongeoorloofd een dier opeet in deze wereld, zal 

hij in de andere wereld op zijn beurt door een dier worden opgegeten.
81

 

Men zou denken dat er niets fout kan zijn aan een groot respect voor levende wezens, te 

meer daar Tocqueville dit zag als een immaterieel en onsterfelijk principe dat onder meer 

lafheid tegengaat. Maar dat principe hangt samen met regels die onbegrijpelijk zijn voor 

iedere westerse logica. Aangezien alle zielen op zich gelijkwaardig zijn, is voor de hindoe het 

vertrappelen van een mier vanuit ethisch oogpunt even verwerpelijk als het vermoorden van 

een mens.
82

 Als men dit vergelijkt met de westerse opvattingen over het leven van bezielde 

wezens, is het duidelijk dat deze hindoeïstische opvatting vooral mieren ten goede komt. 

Want als men, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, af en toe toch eens een mier doodt, kan 

dat de drempel verlagen om ook eens een mens te doden. Volgens de wetten van Manu staat 

het vermoorden van een vriend qua zondigheid overigens ook op voet van gelijkheid met het 

eten van ongeoorloofde voeding.
83

 

Bovendien is die vergelijking tussen het doden van mieren en van mensen heel relatief 

als men bedenkt dat ofschoon de zielen gelijk zijn, er in een kastensysteem hoe dan ook een 

ongelijkheid heerst tussen de menselijke dragers van die zielen onderling. Wanneer een 

brahman een sjudra vermoordt, volstaat het dat de brahman bij wijze van penitentie honderd 

maal het gebed genaamd gaïatry uitspreekt om gezuiverd te worden. Maar wanneer een 

brahman zich anderzijds verlaagt tot het bereiden van een maaltijd voor een sjudra of 

wanneer hij de rug van een koe bestijgt, zal hij in beide gevallen in de hel ondergedompeld 

worden in kokende olie.
84

 Wanneer een brahman de maaltijd deelt met iemand van een 

andere kaste, zal hij verbannen worden uit zijn kaste, maar niet wanneer hij iemand van een 
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 (Œuvres I, 961). 
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 In dat verband stelde Tocqueville onder meer: ‘La plupart des Indous aimeraient mieux se laisser mourir de 
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andere kaste vermoordt.
85

 Hoe dan ook gelden volgens de Wetten van Manu dezelfde 

penitenties voor het doden van een sjudra als voor het doden van een kikker of een kraai.
86

 

Tocqueville meende dat uiteindelijk die passiviteit zou leiden tot een gelatenheid die 

onder meer tot uiting kwam in de verhouding van de Indiërs ten aanzien van hun koloniale 

overheerser. Dat respect voor het leven impliceerde helemaal niet dat de Indiërs de Engelsen 

zouden bewonderen, integendeel. Volgens Tocqueville hadden de hindoes niet meer respect 

voor Europeanen dan voor kastelozen: ‘Aux yeux des Indous, l’Européen et le paria sont sur 

la même ligne’.
87

 Ook onderling zouden hindoes niet erg tolerant zijn. Er zouden wel degelijk 

onlusten zijn tussen de verschillende sekten, desnoods met handgemeen. Volgens 

Tocquevilles zou het grote respect voor het leven zich naar mensen toe vooral uiten in een 

passiviteit die lijkt op luiheid, een ondeugd die hij hartstochtelijk verachtte. Hij stelde: 

 

Je ne vois pas de trace de persécution dans les religions de l’Inde. Chose singulière 

pour des religions si absorbantes. C’est une erreur, il y a des querelles et des batailles 

à coup de poing entre les deux sectes de Vichou et de Siva. Et s’il n’y a pas de guerre 

civile cela vient plus de la faiblesse du caractère indou que de l’absence de 

l’intolérance.
88

 

 

Tocqueville wees erop dat hindoes geen gebrek hebben aan natuurlijke moed
89

, maar wel 

aan de zin om zich ervan te bedienen om een buitenlandse indringer te verjagen of om 

tirannie te bestrijden.
90

 ‘[…] l’Inde entière trouva le repos dans la servitude’ schreef 

Tocqueville nog.
91

 Hij wees er ook op dat hindoes het bespottelijk vonden dat Europeanen 

mensen som opsloten zonder hen te folteren. Zij begrepen niet hoe dat als straf kon worden 

opgevat.
92

 Aansluitend wees hij ook op hun onverschilligheid ten aanzien van hun eigen 

leven. Daarenboven wees Tocqueville op een fatalisme dat hij niet kon smaken.
93

 Hij schreef 

dat hindoes even fatalistisch zijn als moslims, maar dan zonder energie.
94

 

De hindoeïstische passiviteit leek Tocqueville te beschouwen als een combinatie van 

luiheid, onverschilligheid en fatalisme. Niettemin merkte hij op dat de Indische hindoes 

doorgaans gelukkiger zijn dan men geneigd is te denken, om de eenvoudige reden dat ze zo 

onwetend waren over de wereld dat ze niet beseften hoe beroerd hun levensomstandigheden 

waren in vergelijking met de rest van de wereld.
95

 

In De la démocratie gaf Tocqueville te kennen dat zijns inziens ook veel van de 

oorspronkelijke bewoners van Amerika, de indianen, geneigd waren tot een natuurlijke 

luiheid, maar dan gecombineerd met koppige trots.
96

 Hij gaf te kennen dat die trots 
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dramatisch was met het oog op hun beschaving en zelfs hun voortbestaan, maar wellicht kon 

hij daar nog meer begrip voor opbrengen dan voor de onverschillige en fatalistische luiheid 

zonder trots van de Indiërs. Hij leek het hindoeïsme te beschouwen als een samenraapsel van 

de nadelen van alle mogelijke religies, wat een groot obstakel vormt voor de menselijke 

grandeur. Hij noemde het hindoeïsme dan ook [une] religion démoralisante.
97 

‘[…] UN AMAS INCROYABLE DE RÈGLES ARBITRAIRES, D’OBLIGATIONS PUÉRILES, DE 

PRATIQUES RELIGIEUSES SANS FIN ET SANS BUT’ 

Tocqueville schreef dat voor zijn menselijke ontlasting de hindoe niet minder dan 23 

voorschriften in acht diende te nemen. Een eenmalige overschrijding van bijna eender welke 

van die regels gold als ‘doodzonde’.
98

 De straf ervoor kon zich zowel in dit als in het 

volgende leven voltrekken: wegzending uit de kaste of verdoemenis. Hij wees ook op de 

talrijke voorzorgen die heel zorgvuldig in acht werden genomen om menselijke aanrakingen 

te vermijden. Uit voorzorg trokken sommigen zich daarvoor terug in compleet isolement.
99

 

Meermaals kwam Tocqueville terug op ‘arbitraire’, ‘zinloze’ en ‘kinderachtige’ 

religieuze voorschriften die zo buitengewoon talrijk zijn dat de enkele zinvolle en relevante 

ethische gedragsregels erin neigden te verdrinken. Zo schreef hij: 

 

Le livre 4 destiné à donner des règles de conduite au dwidja
100

 et principalement au 

brahme. Renferme quelques préceptes d’une morale très pure enfouis sous un amas 

incroyable de règles arbitraires, d’obligations puériles, de pratiques religieuses sans 

fin et sans but. Il y a cent règles de cette morale imaginaire pour une de la vraie 

morale.
101

 

 

De wanorde in de zeden wordt vaak niet alleen toegelaten door het hindoeïsme, maar er 

soms door opgelegd.
102

 Voor Tocqueville werden de weinige sterke elementen in het 

hindoeïsme vaak teniet gedaan door zinloze rituele praktijken en regels: 

 

Au milieu des pratiques grossières et ridicules de ces hommes se manifeste cependant 

l’idée pure et transcendantale de la spiritualité de l’âme et de sa supériorité sur la 

matière et semble annoncer la décadence et la corruption d’une ancienne doctrine 

philosophique très perfectionnée et très simple.
103

 

 

Hij schreef dat er twee zaken sterk opvielen in alle hem gerapporteerde gebedsformules. 

Naast de overvloed aan banale gedragingen die als zware zonden werden beschouwd, was er 

ook een overvloed aan absurde mogelijkheden om zonden te vergeven.
104

 

Zo kenden alleen de brahmanen de geheime formulering van een gebed om doodzonden 

te vergeven, maar het is hen op straffe van hel verboden om deze gebeden uit te spreken over 
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 (Œuvres I, 1034). 
98
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sjudra’s.
105

 Een heel gebruikelijke penitentie voor de lagere klassen is ook dat ze domweg 

een fixe som geld betalen aan een brahmaan en voor het geval iemand onvrijwillig een koe 

heeft gedood bestond één der penitenties erin om twee jaar in volstrekte eenzaamheid te 

leven, waarbij de dader dan enkel mocht nadenken over hoe men goed kan doen aan koeien 

en brahmanen.
106

 Bovendien zouden hindoes geneigd zijn om onnoemelijk veel zaken tot 

godheid te verheffen: 

 

Les Indous font des dieux de tout. Ils adorent tous les objets matériels qui ont de 

l’action sur eux, sans même qu’on puisse apercevoir qu’ils entrevoient la divinité sous 

la forme […] Jamais l’idolâtrie n’a été portée à des excès plus extravagants.
107

 

 

Zo verwees Tocqueville naar het gahoury-feest waar bouwwerklieden hun truweel 

aanbidden en timmermannen hun bijl, terwijl op het divouligai-feest de vruchten van het veld 

worden aanbeden, evenals de mesthopen die hen zouden voeden… Tocqueville stelde dat het 

hindoeïsme 300 miljoen goden telt.
108

 

In De la démocratie wees Tocqueville ook de christenen al op de gevaren voor een 

proliferatie aan irrelevante rituelen en dat gold des te meer voor christenen in een democratie: 

 

C’est donc particulièrement dans ces siècles de démocratie qu’il importe de ne pas 

laisser confondre l’hommage rendu aux agents secondaires avec le culte qui n’est dû 

qu’au Créateur.
109

 

 

Godsverering mocht niet te ver uitdeinen in heiligenverering, engelenverering en 

personencultus, omdat de eis tot conformiteit in alle details niet haalbaar is en zou leiden tot 

ongelijkheid en verdeeldheid onder de gelovigen. Tocqueville meende niet dat het 

christendom van nature overladen was met rituelen, maar regelmatig zouden christenen 

opduiken die geneigd zijn om die richting uit te gaan. Hij meende ook dat het niet in de 

oorspronkelijke aard van het hindoeïsme lag om zich te overladen met uiterlijke rituelen en 

andere observanties ten koste van de inwendige aspecten van de religie, maar daar was het 

intussen wel op uitgedraaid.
110

 Hij schreef dat de meeste religies doorgaans evolueren naar 

meer zuiverheid en verlichting, maar het hindoeïsme zou bij aanvang heel wat verlichting in 

zich hebben gehad en pas later zou die gaandeweg zijn uitgedoofd.
111

 

Tocqueville zag de brahmanistische religie (dus het hindoeïsme) als: 
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[…] le plus singulier mélange de quelques notions philosophiques sublimes mêlées et 

comme incorporées à une masse de grossières absurdités. On dirait une haute 

philosophie abandonnée à l’explication et à la pratique du bas peuple.
112

 

 

Het natuurlijke gevolg van dat overaanbod aan moreel irrelevante regels, zou zijn dat 

talloze hindoes het onderscheid tussen morele en amorele daden uit het oog verloren. Het feit 

dat iemand een oprecht vrome hindoe is, zegt volgens Tocqueville bijna niets over het ethisch 

gehalte van deze persoon. Volgens Tocqueville diende religie de samenleving te 

ondersteunen; ethiek en burgerzin, daar ging het voor hem om in religie. Maar het 

hindoeïsme zou die domeinen eerder tegenwerken dan ondersteunen. 

HET HINDOEÏSME ALS UNCIVIL RELIGION 

Inleiding 

Zoals reeds werd besproken, hanteerde Tocqueville nooit het (toen nochtans 

wijdverbreide) begrip religion civile, ook al leek het in zijn oeuvre vaak om de hoek te loeren 

en ook al was hij een bedreven lezer van Rousseau. Toch schreef de Amerikaanse 

politicoloog Christopher Kelly een artikel, getiteld: Civil and Uncivil Religions. Tocqueville 

on Hinduism and Islam. 

Het artikel omvatte slechts vijf en een halve bladzijde (inclusief bibliografie) en er wordt 

meer aandacht besteed aan de islam dan aan het hindoeïsme, maar Kelly’s analyse over 

Tocquevilles interpretatie van het hindoeïsme was wel accuraat. Voor wat het hindoeïsme 

betreft was zijn stelling dat dit volgens Tocqueville een uncivil religion was. Kelly lijkt 

daarvoor niet de beste argumenten aan te reiken die Dans l’Inde heeft te bieden, maar de 

stelling klopt ontegensprekelijk. Al wat in dit hoofdstuk tot nu toe werd gezien, geeft ook niet 

de indruk dat het hindoeïsme een religie is die de burgerzin van zijn gelovigen aanscherpt. 

De kaste verzwakt het natiegevoel 

Lectuur van Dans l’Inde brengt een vreemde paradox aan het licht: het Indische 

subcontinent met haar gigantische bevolking vormt sinds mensenheugenis een redelijk 

stabiele staatkundige eenheid, maar toch lijkt de interne samenhang onder de Indiërs weinig 

voor te stellen, net als het leiderschap van koningen en prinsen. Vreemde overheersers 

kwamen en gingen, maar niets leek te veranderen. 

Tocqueville benoemde deze paradox niet expliciet, maar hij verklaarde wel waarom een 

land met zo’n gigantische oppervlakte en bevolking een relatief stabiel geheel kon blijven, zij 

het op een merkwaardige manier. Op de eerste pagina’s van zijn Ébauches legde hij uit dat 

het administratieve, politieke en maatschappelijke bestuur zich vooral afspeelde op 

gemeentelijk niveau… 

 

On rencontre dans l’Inde des institutions et des usages fort divers mais il y a un trait 

commun à toutes les parties de cette vaste contrée : l’édifice social repose sur la 

commune. Ou plutôt chaque village de l’Inde forme une petite société complète dans 

laquelle on rencontre tout ce qui est nécessaire à l’existence.
113
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Op het eerste gezicht zou men denken dat dus ook in Indië het subsidiariteitsprincipe van 

toepassing was, iets wat Tocqueville bijzonder stimulerend had gevonden aan de 

Amerikaanse democratie. Op een los geschreven blad – getiteld ‘Township indoue’ – gaf hij 

daarover meer uitleg. Daarop schreef hij dat elk Indisch dorp een autarkische en geïsoleerde 

maatschappij is. In die maatschappijen zou niet alleen elke vorm van bestuur erfelijk zijn, 

maar men zou er ook schoolmeester, geestelijke of wat dan ook worden door geboorte. Het 

bezit was grotendeels individueel, maar niet de landbouwgronden. Jaarlijks bepaalde het 

dorpshoofd wie op welk land zou werken (‘comme dans les tribus arabes de la province de 

Constantine’). In dat document omschreef hij die dorpen als ‘petites républiques 

aristocratiques’
114

… ‘Le corps social c’est la commune’ wist hij nog.
115

 

Dit soort dorpen had voor buitenlandse overheersers het perfecte profiel om het land 

gemakkelijk onder de voet te lopen, maar voor de Indiërs hadden dergelijke dorpen ook het 

perfecte profiel om al die overheersers te overleven. Een heerser kon zich eenvoudigweg niet 

tot een massa richten, daarvoor bestond geen medium of instantie, aangezien er boven het 

gemeentelijke niveau geen politieke stabiliteit was.
116

 

Dat zou verklaren waarom vreemde heersers kwamen en gingen, terwijl er nauwelijks 

iets veranderde in die dorpen. Als een dorp in puin werd gelegd, werd het op dezelfde manier 

terug opgebouwd en aan de cultuur van hun bewoners veranderde nog minder: ‘La 

civilisation a toujours trouvé dans la commune un asile inviolable’.
117

 Achthonderd jaar zou 

het al doorgaan dat de Indische dorpen vernield werden en weer opgebouwd zonder dat er iets 

noemenswaardig veranderde. Ook op wetenschappelijk vlak werd in al die eeuwen geen 

meter vooruitgang geboekt.
118

 Voor Tocqueville was India het land van de stilstand, van de 

verstening. 

De titel van het genoemde document – ‘Township indoue’ – was een knipoog naar 

Amerika. Ook De la démocratie had Tocqueville aangevat met een uitweiding over de lage 

echelons (namelijk dat van de townships) waarop het zwaartepunt van het Amerikaanse 

bestuur lag. Tocqueville trok de parallel niet door, maar het is duidelijk dat er op bestuurlijk 

niveau wel belangrijke verschillen waren tussen het politieke leven van de Amerikaanse 

townships en dat van de Indische. Zo waren de Amerikanen wel erg begaan met hun bestuur 

en de burgers waren bijzonder participatief op dat vlak. Getraumatiseerd door hun Europese 

verleden, dachten de Anglo-Amerikanen ook diep na over hun bestuur. Maar wat India 

betreft, verklaarde Tocqueville het lage bestuursniveau door de apathie van de burgers en de 

gebrekkige politieke kennis en inzichten.
119

 Voor een meer gecentraliseerd bestuur, zoals in 

Frankrijk, zouden de Indiërs noch de expertise, noch de energie hebben gehad. 

Dat al wat in India het gemeentelijke niveau oversteeg instabiel was
120

 verklaarde 

Tocqueville door de bijzondere onkunde op het vlak van la science du gouvernement die 

heerste in het land. Zowel inheemse als uitheemse heersers lieten zich kenmerken door een 

verregaande incompetentie, inclusief de British East India Company… ‘Il y a eu dans ce pays 

de grands despotes, mais il n’y a jamais eu de gouvernement fort’.
121

 

De Indische prinsen en koningen hadden ook de gewoonte om hun soevereiniteit, 

inclusief de bevelvoering over de strijdkrachten, integraal te delegeren aan de 

provinciegouverneurs die geheel onafhankelijk van elkaar werkten. Alle gouverneurs 
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bestuurden op hun volstrekt eigen manier; ieder zijn eigen justitie (met eigen wetboeken en 

instellingen), strijdkrachten (met eigen uniformen en wapens), enzovoort. In dat verband 

schreef Tocqueville ook: ‘Les princes Indous n’ont jamais eu l’idée de déléguer le pouvoir à 

plusieurs fonctionnaires qui se contrôlent mutuellement […]’.
122

 Het bestuur van een 

prinsdom stelde dan ook niet veel meer voor dan het ontvangen van belastinggelden; maar 

zelfs met de inning ervan hielden zij zich niet onledig, dat gebeurde grotendeels op 

gemeentelijk niveau. Voor een ambitieuze gouverneur was het dan vaak ook niet moeilijk om 

zijn prins van de troon te stoten, aangezien die laatste doorgaans geen besef had van wat er 

broedde bij zijn onderdanen. Prinsen waren overigens haast nooit hindoes, zelfs geen etnische 

Indiërs, veelal van Perzische, Afghaanse of Mongoolse afkomst, en allen moslims.
123

 

Dat ieder dorp in India een soort petite société complète zou zijn, betekende niet dat de 

hindoe actief betrokken was bij het bestuur of dat hij er zelfs enige affiniteit mee had. Ook 

zijn land liet hem koud. Zijn loyaliteit en heel zijn ziel gingen uit naar zijn kaste, naar zijn 

jati. Dát was zijn vaderland, dáár lag zijn nationaal gevoel, aldus Tocqueville: 

 

Il y a une multitude de castes dans l’Inde, il n’y a pas de nation, ou plutôt chacune de 

ces castes forme une petite nation à part, qui a son esprit, ses usages, ses lois, son 

gouvernement à part. C’est dans la caste que s’est renfermé l’esprit national des 

Indous. La patrie pour eux c’est la caste, on la chercherait vainement ailleurs, mais là, 

elle est vivante.
124

 

 

Dat er zich in India dagelijks nieuwe kasten vormden, vergrootte nog de 

maatschappelijke ellende, want, aldus Tocqueville, hoe kleiner de kaste hoe groter de 

ellende.
125

 

In zijn Ébauches wekte Tocqueville de indruk er niet helemaal over uit te zijn hoe ver de 

rol van de gemeente (la commune, the township) reikte en waar de kaste de maatschappelijke 

rol overnam. Hoe dan ook trof het hem dat zo’n onnoemelijk groot geheel van mensen deel 

uitmaakte van dezelfde staatkundige eenheid, zonder enig natiegevoel te hebben. Zo viel het 

hem op dat het hindoeïsme weliswaar doordrong tot in de diepste vezels van alle aspecten 

van het maatschappelijk en persoonlijk leven… alleen bestond er niets dat leek op het in 

Europa heel gangbare ideaal om te ‘sterven voor het vaderland’.
126

 

Volgens Tocqueville maakten begrippen als natie en vaderland geen kans in een 

‘kastenland’ omdat de loyaliteit daar geheel bij de kaste ligt. Als de kastenmentaliteit 

overheerst, mag het dan wel gemakkelijk zijn om het land te overrompelen, maar dan valt er 

niet te tornen aan de geesten… 

 

Dans un pays de castes, l’idée de la patrie, de la nationalité, disparaît en quelque sorte. 

Il n’y a que la caste et elle est trop faible pour résister. L’esprit de caste quand il 

devient tout-puissant favorise singulièrement la conquête (il n’y a plus d’action 

commune pour se défendre), mais il s’oppose plus que tous les autres systèmes à ce 

que la conquête se fonde définitivement par la destruction des anciennes idées, des 
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anciennes mœurs et par la fusion définitive des vainqueurs et des vaincus. La caste est 

l’élément le plus réfractaire à un changement de cette espèce.
127

 

Religieuze en politieke leiders  

Zoals vermeld, houdt de varna van de ksjatriya’s zich onledig met politiek en vormt de 

hogere varna van de brahmanen de geestelijkheid. Kortom, in het hindoeïsme hebben 

religieuze leiders een hoger gezag dan politieke. Dus wanneer politieke leiders wetten 

stemmen die het kastensysteem integraal afschaffen, die het systeem van bruidsschatten 

manifest verbieden, die de gelijkheid tussen vrouw en man afkondigen, evenals een scheiding 

tussen kerk en staat – zoals intussen allemaal is gebeurd in India – dan betekent dat niet 

noodzakelijk dat er veel verandert op het terrein. 

Zelfs de niet-hindoeïstische koningen en prinsen schikten zich destijds naar de regels 

waaraan de brahmanen hen onderwierpen. Zo vernoemde Tocqueville een wet die stelde dat 

wanneer een brahmaan een schat vindt, hij die in zijn geheel mag houden, maar wanneer de 

koning haar vindt, dient hij de helft ervan te schenken aan brahmanen.
128

 

Volstrekt los van het Britse bestuur in India kenden de Indiërs ook een soort feodaliteit, 

waarbij de ware edellieden niet bestonden uit koningen of prinsen, maar uit brahmanen. Zo 

stelde Tocqueville: ‘Les brahmes possèdent un grand nombre de terres qui leur ont été 

données par les princes et qui sont exemptes d’impôts’.
129

 

De kaste is niet uit te roeien 

Tocqueville meende dat het voor hindoes met eender welke bestuursvorm onmogelijk is 

om in gunstige omstandigheden te leven. Daarvoor zou, zijns inziens, eerst tabula rasa 

moeten gemaakt worden met alle instellingen en gewoonten, te beginnen met het 

kastensysteem.
130

 Maar dat laatste was zijns inziens quasi onmogelijk. Met het grootste 

gemak kwamen en gingen vreemde heersers, maar al wie getracht had om het kastensysteem 

omver te halen was op onoverkomelijke weerstand gestoten.
131

 Daarin hadden Britten 

evenzeer gefaald als al hun voorgangers. 

Het Indische hindoeïsme had zich diep genesteld in zowel het maatschappelijke weefsel 

als in de vezels van de individuele hindoe, waardoor het kastensysteem haast allesbepalend 

was voor de interpersoonlijke omgangsvormen. Ontelbare wetten en regels dienden in acht 

genomen te worden en of de overtreding nu per ongeluk gebeurde of opzettelijk zou geen rol 

spelen. In die zin hing wegzending uit de kaste iedereen voortdurend boven het hoofd en 

wanneer het zover kwam, was het van groot belang om die verschrikkelijke status te 

aanvaarden, want alleen zo zou de ziel van een kasteloze kans maken om in het volgend 

leven te incarneren in een kaste, zij het onvermijdelijk in de laagste. Bovendien werd men 

dan in dit leven verstoten door de eigen familie en verloor men haast alle krediet op de 

arbeids- en huwelijksmarkt. 

 

Non seulement on est retenu dans la caste par les motifs de l’autre vie, mais de celle-

ci : être mis hors de sa caste est être mis hors de sa famille et, en quelque sorte, hors 

de l’humanité. Horrible d’être mis hors de sa caste et très facile qu’il en soit ainsi.
132
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India zou in die zin ook nauwelijks hoop hebben op enige verzachting van die religieuze 

radicaliteit… 

 

Comment détruire une religion qui s’est si bien mêlée à toute la vie, que chaque pêché 

se trouve être un acte déshonorant. Toute infraction à la loi religieuse fait perdre sa 

position dans le monde, sa famille… Comment faire renoncer aux idées religieuses 

quand on ne peut le faire qu’en changeant toutes les idées ; aux habitudes religieuses 

qu’en renouvelant toutes les habitudes. Jamais la religion n’a été plus absorbante, 

mais pour obtenir et retenir cette puissance sur toutes les actions et les idées de 

l’homme, il lui a fallu faire de grandes concessions à plusieurs passions ou vices du 

cœur humain. Elle paraît notamment avoir laissé toute liberté aux sens. Les désordres 

des mœurs ne sont pas défendus et sont quelquefois commandés par elle.
133

 

SLOTBESCHOUWING EN CONCLUSIE: DE PLAATS VAN HET HINDOEÏSME IN HET 

POLITIEKE DENKEN VAN TOCQUEVILLE 

Tocquevilles hardvochtige verwerping van het hindoeïsme laat zich eenvoudig verklaren 

door de onverenigbaarheid van het beeld dat hij had gevormd van deze religie met haast alle 

sleutelelementen uit zijn politieke en religieuze overtuigingen. 

Ofschoon het hindoeïsme een idealistische religie is die de onsterfelijkheid van de ziel 

hoog in het vaandel voert, valt het kastensysteem onmogelijk te rijmen met Tocquevilles fait 

générateur de la démocratie, namelijk de gelijkheid der bestaanscondities. Dat gold evenmin 

voor de aristocratie, maar daar was ten minste een grandeur, daar golden hoge morele 

verplichtingen voor de hogere klassen die Tocqueville nergens terugvond in het, zijns inziens, 

luie en fatalistische hindoeïsme. 

Een scheiding tussen kerk en staat – nog een kerngedachte van Tocqueville – achtte hij 

onmogelijk zolang het gezag van de geestelijke kaste (van de brahmanen) hoger werd 

ingeschat dan die van de politieke kaste (van de ksjatriya’s). Hoewel laatste genoemde kaste 

de op een na hoogste was, meende Tocqueville dat zij incompetent en te weinig ambitieus 

was op het bestuurlijke vlak. 

Het subsidiariteitsprincipe dat Tocqueville zo bewonderde aan de Amerikanen, leek op 

het eerste gezicht ook van toepassing in India, maar de enige reden waarom zo veel 

bevoegdheden werden uitgeoefend op het laagste niveau (d.i. van de township), was het 

gebrek aan bestuurlijke expertise. Van zodra dat laagste niveau werd overschreden verloren 

de bestuurders alle overzicht. Bovendien was het gemeentelijke bestuur niet verkozen, want 

overgegeven van vader op zoon, en was er van burgerlijke participatie geen sprake. 

Een van de zaken die Tocqueville het meest aansprak in religie, is dat zij zou aanzetten 

tot zeden die een modererend effect hebben op de algemene moraal en bij uitbreiding op de 

hele samenleving. Maar in het hindoeïsme zag Tocqueville een overvloed aan arbitraire 

regels, kinderachtige verplichtingen en religieuze praktijken die obsessief moesten worden 

nageleefd, maar die op geen enkele manier bijdroegen tot de moraal en er gebeurlijk tegenin 

gingen. Het kastensysteem bleek ook een onoverkomelijk obstakel te vormen voor de 

burgerzin van de hindoes. Tocqueville was ook sterk overtuigd dat rituele soberheid 

noodzakelijk was – zeker in een democratie – om verdeeldheid onder gelovigen te 

voorkomen, terwijl het hindoeïsme zich zou laten kenmerken door absurditeiten, chaos en 

amorfisme als gevolg van een proliferatie aan regels en rituelen. 

                                                 
133

 (Œuvres I, 1028). 
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Tot overmaat van ramp zou het kastensysteem een aantal mechanismen bevatten die 

maken dat het niet uit te roeien of te hervormen valt, wat een ‘verstenend’ effect zou hebben 

op de kunsten, de wetenschappen en uiteindelijk op de hele hindoeïstische cultuur.  
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9. Het jodendom 

VERANTWOORDING VAN HET ONDERWERP 

De joden en hun godsdienst komen in Tocquevilles geschriften zo weinig aan bod dat een 

bespreking van dit onderwerp om meer verantwoording vraagt dan tot nog toe werd gegeven. 

Dat Tocqueville in De la démocratie de joodse immigranten in de Verenigde Staten niet heeft 

besproken hoeft niet te verwonderen. Hij behandelde niet alle kleine religieuze en etnische 

minderheden van het land en in 1830, aan de vooravond van zijn Amerikareis, zouden er nog 

maar 6.000 joods-Amerikaans staatsburgers zijn geweest, hetzij 0,04% van de bevolking.
1
 

Pas (kort) daarna is de joodse gemeenschap van Amerika sterk beginnen aangroeien.
2
 

Bovendien concentreerden de Amerikaanse joden zich toen in South Carolina
3
, een staat die 

Tocqueville niet heeft bestudeerd en waar hij slechts een enkele keer met een stoomboot is 

doorgevaren.
4
 

Wat wel verwonderlijk is, is dat het jodendom nauwelijks aan bod komt in het geheel van 

Tocquevilles oeuvre. Voor zover mij bekend, bestaat er geen enkele academische publicatie 

over Tocquevilles kijk op de joden en hun religie. Dat heeft ongetwijfeld te maken met dat 

geringe tekstvolume over de joden in zijn Œuvres complètes, maar ook met de afwezigheid 

van een duidelijk standpunt hieromtrent, zoals hij dat bijvoorbeeld had over het hindoeïsme. 

Om diverse redenen is het echter interessant om de vraag te stellen waarom Tocqueville 

zo weinig schreef over het jodendom. Het is inmiddels glashelder dat hij in zijn politiek 

denken een belangrijke plaats toekende aan religie en de joden behoorden eeuwenlang tot de 

grootste niet-christelijke minderheden van Europa; in Frankrijk vormden ze na de 

protestanten ook de grootste niet-katholieke religieuze minderheid. Het jodendom is 

bovendien zowel de historische als de theologische voorloper van het christendom. Wie 

ernstig reflecteert over het christendom als zodanig, reflecteert logischerwijs vroeg of laat 

ook over het jodendom. De joodse Bijbel (zeg maar het Oude Testament of beter de Tenach) 

omvat per slot van rekening ongeveer drie kwart van het tekstvolume van de christelijke 

Bijbel en daarin werd onder meer de Messias aangekondigd die, volgens het christendom, 

Jezus van Nazareth zou zijn. 

Tocqueville reflecteerde echter nauwelijks over ‘het christendom als zodanig’, eerder 

over deelaspecten ervan, namelijk die delen die de democratie konden versterken en wellicht 

viel daarom het jodendom voor hem grotendeels buiten beeld. De belangrijkste reden waarom 

hij zich niet scheen te interesseren voor het jodendom, was hoogstwaarschijnlijk omdat hij 

deze religie onvoldoende significant vond met betrekking tot zijn grote bezorgdheid voor een 

harmonieus Frankrijk. Wellicht meende hij dat de joodse populatie, noch die van zijn land en 

                                                 
1
 (Bard 1998). 

2
 In 1850 was de joodse bevolking van Amerika op 20 jaar tijd bijna vertienvoudigd en in 1880 woonden er al 

250.000 joden. 
3
 De kolonie van aanvankelijk Carolina (dus voor de splitsing) was een van de dertien oorspronkelijke staten van 

de VS. Deze werd bestuurd op grond van de Fundamental Constitutions of Carolina die in 1669 werden 

opgesteld door Lord Shaftesbury en diens secretaris die niemand minder was dan John Locke. Artikel 97 

stelde dat ook niet-christenen toegang kregen tot de staat, met de bijzondere vermelding: ‘also that Jews, 

heathens, and other dissenters from the purity of Christian religion may not be scared and kept at a distance’. 

(Ferguson 2011, 114) 
4
 Op 3 januari 1832 scheepten Beaumont en Tocqueville in op een stoomboot in Mobile, Alabama. Van daaruit 

voeren zij naar Norfolk, Virginia. De reis duurde twaalf dagen en in die tijd passeerden zij langsheen de staten 

Georgia, South Carolina, North Carolina om op 15 januari te arriveren in Virginia. Dit is de enige keer dat 

Tocqueville South Carolina heeft gezien. 
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noch die van de rest van de wereld, geen politieke kracht van betekenis vormde. Men dient 

hierbij te beseffen dat het Eerste Zionistische congres van Theodore Herzl pas plaatsvond in 

1897, dus decennia na Tocquevilles overlijden. 

Niettemin blijft het vreemd dat Tocqueville zich veel dieper heeft vastgebeten in het 

hindoeïsme dan in het jodendom. Hij was immers maar indirect geïnteresseerd in het 

hindoeïsme. Als Tocquevilles grote bezorgdheid uitging naar de harmonie in zijn land, waren 

er, objectief gezien, toch goede redenen om enige aandacht te schenken aan het jodendom, 

omdat de Franse joodse gemeenschap toen een ingrijpende transitie onderging. 

In de nasleep van het Concordaat dat werd afgesloten tussen Napoleon Bonaparte en 

paus Pius VII, keurde het eerste Franse Keizerrijk, in 1808, twee decreten goed die de 

verhouding tussen de Franse overheid en zijn joodse burgers regelden; decreten die enkele 

belangrijke gevolgen hadden voor de Franse joden. Ten eerste konden zij zich daardoor voor 

het eerst integreren in de Franse samenleving. Tot de achttiende eeuw bestond in Europa 

omzeggens geen ander jodendom dan het orthodoxe. Maar door de toenemende gelijkheid en 

vrijheid en wellicht ook door de geest van de revolutie, ontstond ook in sommige joodse 

middens een vorm van laïcisering/secularisatie, waardoor ook joden begonnen toe te treden 

tot de bourgeoisie.
5
 Voorts bracht die toegenomen vrijheid in heel Europa joodse 

migratiestromen op gang richting Frankrijk, waardoor tot op heden dat land veruit de grootste 

joodse gemeenschap heeft van Europa. 

Dat – voor zover bekend – deze aanzienlijke religieuze transitie in Frankrijk Tocquevilles 

aandacht niet heeft gevat is hoe dan ook vreemd. Diplomaat en religieliefhebber als hij was, 

geeft zijn stilte over de joden in ieder geval niet de indruk dat hij het (Franse) jodendom 

genegen was. De zeldzame keren dat hij er op alludeerde, was dat in weinig flatterende 

bewoordingen, in het beste geval neutraal, descriptief. 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op alle passages over het jodendom die Tocqueville 

schreef in zijn publicaties (of in de kladwerken ervan) en in zijn correspondentie. Zo had hij 

het over de joden in Bijbelse tijden, in de vroegchristelijke tijd en ten slotte in de 

Middeleeuwen. Het is in die chronologie dat Tocquevilles passages over het jodendom zullen 

worden overlopen. 

Aan het eind zullen enkele conclusies worden getrokken die betrekking hebben op de 

politiek. 

HET JODENDOM IN TOCQUEVILLES PUBLICATIES 

‘Un peuple rude et à demi civilisé’ 

Eigenlijk heeft Tocqueville nooit de joodse religie als zodanig besproken, enkel een 

aantal veeleer stereotiepe kenmerken van ‘de joden’. In de uiteindelijke publicatie van De la 

démocratie wordt slechts tweemaal heel expliciet verwezen naar het jodendom en in zijn 

beschrijvingen van het puritanisme, verwees hij een enkele keer impliciet naar hen. 

Zoals eerder al werd besproken, verwees Tocqueville ergens naar de wetgevers van 

Connecticut die het idee hadden opgevat om hun strafwet te baseren op de oudtestamentische 

boeken Deuteronomium, Exodus en Leviticus (d.i. drie van de vijf delen van Thora, het 

heiligste boek van het jodendom). Tocqueville besloot dan: 

 

                                                 
5
 In Frankrijk ging de emancipatie van joden het verst van heel Europa, maar ook in andere Europese landen 

was hiervan sprake. Zo wordt al eens gesuggereerd dat de Duitser Karl Marx zijn antireligieuze gevoelens 

zouden ontstaan zijn toen hij als kind zag hoe zijn vader zich liet dopen, in de hoop zo te kunnen promoveren 

van een soort vierderangs klerk tot derdederangs klerk. 
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On transportait ainsi la législation d’un peuple rude et à demi civilisé au sein d’une 

société dont l’esprit était éclairé et les mœurs douces ; aussi ne vit-on jamais la peine 

de mort plus prodiguée dans les lois, ni appliquée à moins de coupables.
6
 

 

Uiteraard had het antieke jodendom nog niet het beschavingsniveau van negentiende-

eeuwse westerlingen, maar in het Bijbelboek Exodus – dat dus ook voorkomt in de 

christelijke Bijbel – staan heel indringende beschrijvingen van hoe Mozes de Tien Geboden 

en talloze leefregels rechtstreeks ontving van God op de berg Sinaï. God wees erop dat hij op 

heilige grond stond, er was de brandende braamstruik die niet verteerde door het vuur, Mozes 

mocht enkel Gods rug zien omdat hij anders zou sterven door een overdaad aan heiligheid… 

en de regels die Mozes in die omstandigheden zou hebben ontvangen van God zelf doet 

Tocqueville af als ‘wetgeving van een ruw en half ontwikkeld volk’.
7
 

Zoals besproken, had Sanford Kessler er op gewezen dat niet alle aspecten van het 

christendom strookten met Tocquevilles denkbeelden, maar van belang is hier de vraag of 

Tocquevilles uitspraak over ‘een ruw en half ontwikkeld volk’ iets zegt over het beeld dat hij 

had van ‘de joden’. Deze vraag kan niet heel categoriek worden beantwoord. Men zou 

kunnen stellen dat de negentiende-eeuwse orthodoxe joden nog leefden volgens diezelfde 

wetgeving (van een ruw en half ontwikkeld volk), maar daar tegenover staat dat het 

jodendom een heel rijke interpretatiegeschiedenis had en heeft. Immers, als Tocqueville 

stelde dat de puriteinen een onderontwikkelde wetgeving introduceerden in een verlichte 

samenleving met zachte zeden, gaf hij zelf aan dat veel afhangt van de interpretatie en 

implementatie van die wetgeving. In verband met die wetgevers van Connecticut merkte hij 

namelijk op dat men nergens de doodstraf zo vaak in wetten ziet voorkomen, maar zelden 

wordt toegepast (cf. supra). Welnu, dit geldt ook binnen het jodendom; reeds van bij de 

aanvang van de diaspora gebeurde het uiterst zelden dat er vanuit de joodse gemeenschap 

werd opgeroepen tot de doodstraf.
8
 Vanuit dat perspectief konden de negentiende-eeuwse 

joden even verlicht zijn als de Amerikaanse puriteinen. 

Toch is het onwaarschijnlijk dat Tocqueville het zo zag, omdat puriteinen hoe dan ook 

christenen waren en zijns inziens was het de specificiteit van hun christelijke ideologie die zo 

republikeins en democratisch was. De oudtestamentische wetgeving van Connecticut was in 

Tocquevilles ogen ongetwijfeld maar een exces van hun versie van het christendom, terwijl 

diezelfde wetgeving (of ‘onderwijzing’)
9
 – de Thora – de diepste essentie is van het 

orthodoxe jodendom. Nergens wekt Tocqueville de indruk dat hij meende dat het die 

oudtestamentische wetgeving was die hun doctrine zo republikeins en democratisch maakte, 

wel integendeel. Bovendien is Tocqueville nooit ingegaan op de wijze waarop joden hun 

eigen regels interpreteren en implementeren. 

Het bovenstaand citaat is de enige keer dat Tocqueville verwees naar het joodse volk in 

de pre-christelijke tijd. Het gaat over een tijdsperiode waarin ook de christelijke Bijbel dit 

volk nog omschreef als ‘Gods oogappel’.
10

 Bovendien gaat het over een wetgeving die Gods 

‘uitverkoren volk’ van Hem zelf zou hebben ontvangen in omstandigheden die zinderden van 

                                                 
6
 (DA1, 32). 

7
 Herinner de reeds meermaals geciteerde passage uit een brief aan Gobineau: ‘[…] je n’ai jamais pu me 

défendre d’une émotion profonde en lisant l’Evangile’. (OC IX, 57) Wellicht moeten we ons weinig 

voorstellen bij de gevoelens die opwelden als Tocqueville de rest van de christelijke Bijbel las. 
8
 Bij de oprichting van de staat Israël werd bepaald dat de doodstraf enkel kan worden uitgevoerd in extreme 

situaties, zoals genocide, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden en ze werd tot op heden nog 

maar tweemaal uitgevoerd. De eerste, Meir Tobianski, werd postuum in ere hersteld en de tweede, Adolf 

Eichmann, was de zogenaamde architect van de Holocaust. 
9
 Het Hebreeuwse woord Thora wordt in christelijke middens vaak vertaald als ‘wet’ of ‘wetgeving’ – zoals ook 

Tocqueville deed – maar een correctere Nederlandse vertaling is ‘onderwijzing’. 
10

 Zie Deuteronomium 32:10, Jeremia 31:20 en Zacharia 2:8. 
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de heiligheid… maar Tocqueville had het dus over ‘la législation d’un peuple rude et à demi 

civilisé’. 

Deze bewoordingen zouden als redelijk kunnen worden beschouwd als Tocqueville hier 

een bepaalde historische, academische afstandelijkheid in acht wilde nemen. Ze zouden veel 

moeilijker te verantwoorden zijn als hij zijn eigen christelijke opvattingen liet meespelen. 

Reeds uit de inleiding van De la démocratie bleek echter dat Tocqueville niet systematisch 

een afstandelijk discours in acht nam als het aankwam op religie, maar een verdere 

bespreking van Tocquevilles kijk op het jodendom zal uitwijzen welk perspectief hij 

hanteerde in dit verband. 

Het waren de Romeinen die de weg baanden naar het christendom 

Voor zover bekend heeft Tocqueville slechts eenmaal iets geschreven waaruit kan blijken 

dat hij zich realiseerde dat het jodendom aan de oorsprong lag van het christendom, namelijk 

in de notities die hij nam bij het schrijven van de Koran (die niet bedoeld waren voor 

publicatie).
11

 Daar schreef hij: 

 

Comme le christianisme, le Coran se rattache sans cesse à toutes les idées de l’Ancien 

Testament dont il ne se présente que comme une suite. Il fait remonter ainsi 

l’islamisme jusqu’au commencement du monde, premier besoin de toutes les 

religions.
12

 

 

Deze eenmalige erkenning was dus maar zeer terloops. Bovendien suggereert de 

formulering dat die terugloop naar het begin van de wereld slechts een verplicht maar 

onbelangrijk nummer is. 

Vanuit eender welke academische geschiedschrijving of christelijke theologie zou het 

absurd zijn te ontkennen dat het jodendom de voorloper is van het christendom. Vanuit 

christelijk theologisch oogpunt is het onmogelijk om Jezus Christus anders te zien dan de 

Messias die aangekondigd werd in het Oude Testament. Het woord Christos (Χριστός) is 

overigens de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord masjiach (משיח), dat letterlijk 

‘gezalfde’, maar ook Messias betekent. Onder meer Blaise Pascal, Tocquevilles 

lievelingsfilosoof, zag in de incarnatie van de Christus in de joodse wereld onder Romeinse 

bezetting, de vervulling van de oudtestamentische profetieën. 

Tocqueville dacht echter niet in theologische termen en voor hem was het kennelijk niet 

vanzelfsprekend dat het christendom zijn theologische grondslag vond in het jodendom. Zijns 

inziens had la Providence niemand minder dan ‘de Romeinen’ gestuurd om de wereld voor te 

bereiden op Jezus’ komst… 

 

Au moment où la religion chrétienne a paru sur la terre, la Providence, qui, sans 

doute, préparait le monde pour sa venue, avait réuni une grande partie de l’espèce 

humaine, comme un immense troupeau, sous le sceptre des Césars. Les hommes qui 

composaient cette multitude différaient beaucoup les uns des autres ; mais ils avaient 

                                                 
11

 In die notities benoemde hij ook enkele malen het jodendom en de joden, waarbij Tocqueville regelmatig 

wees op Mohammeds afwijzingen van de joden, maar zonder commentaar. Tocqueville leek open te laten of 

die verwijten terecht waren. Zo schreef hij onder meer: ‘Il accable sans cesse les juifs et ménage les chrétiens’ 

(NOTES, 38) of had hij het (op dezelfde bladzijde) over ‘Les violences du langage de Mahomet 

principalement dirigées contre les idolâtres et les juifs’ en ‘Pour les juifs, nous leur avons interdit tous les 

animaux qui n'ont pas la corne du pied fendue […]. Cette défense est la peine de leurs crimes’ (NOTES, 41) 

en ‘Ce chapitre […] ; ce sont des histoires de l'Ancien Testament un peu altérées et des apostrophes aux juifs 

et aux païens’. (NOTES, 42) enzovoort. 
12

 (NOTES, 38). 
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cependant ce point commun, qu’ils obéissaient tous aux mêmes lois ; et chacun d’eux 

était si faible et si petit par rapport à la grandeur du prince, qu’ils paraissaient tous 

égaux quand on venait à les comparer à lui. 

Il faut reconnaître que cet état nouveau et particulier de l’humanité dut disposer les 

hommes à recevoir les vérités générales que le christianisme enseigne, et sert à 

expliquer la manière facile et rapide avec laquelle il pénétra alors dans l’esprit 

humain.
13

 

 

De Voorzienigheid zou de wereld dus voorbereid hebben op het christendom door een 

groot deel van de mensheid, een immense kudde, samen te brengen in het Romeinse 

Keizerrijk, als was het een voorafspiegeling van het monotheïstische christendom met aan het 

hoofd niet de keizer maar God en onder Hem alle onderdanen die gelijkelijk aan dezelfde 

wetten waren onderworpen. Bovendien kon het christendom, net als het Romeinse Rijk, 

blijvend aanspraak maken op de uitbreiding van hun gemeenschap van gelijken. 

Verder legde Tocqueville nog uit dat la contre-épreuve van zijn stelling zich toonde in de 

instorting van het Romeinse Rijk. Naarmate volkeren zich terug verdeelden in talloze 

geledingen, zoals kasten en rassen, en naarmate mensen terug geneigd raakten om te geloven 

dat zij aanspraak konden maken op allerhande privileges bij hun leiders, begonnen christenen 

zich meer te richten op talloze heiligen en engelen die een bemiddelende rol werden 

toegeschreven tussen God en mens. Voor Tocqueville leek het christendom toen een tijd lang 

de weg op te gaan van afgoderij en polytheïsme, kortom van de religies die het christendom 

voordien had overwonnen (zij het met behulp van de polytheïstische Romeinen). 

Verder zullen we zien dat Bossuet een hartstochtelijke afkeer had van joden 

(gemotiveerd op basis van religieuze gronden). Ook hij meende dat de Romeinen een soort 

goddelijke rol hadden gespeeld in het vroegste christendom, maar die was meer bescheiden. 

Zelfs voor hem was het al te ver gezocht om hierbij abstractie te maken van het jodendom. 

Hij was immers theologisch veel beter onderlegd dan Tocqueville. Die laatste zijn stelling dat 

la Providence de Romeinen had vooruitgestuurd als avant-garde van het christendom, zonder 

enige vermelding van de joden, zegt dan ook meer over de wijze waarop hij keek naar 

christenen en joden dan dat het iets zou zeggen over een feitelijke gang van zaken.
14

 Op dit 

punt gaf Tocqueville alvast niet de indruk veel historische, academische afstandelijkheid in 

acht te nemen als hij het had over het jodendom. 

‘Les juifs s’égorgeaient encore…’ 

In het tweede volume van De la démocratie stelde Tocqueville dat het opvallend is dat de 

mens in groot gevaar zelden zijn gewone niveau behoudt; ofwel stijgt hij er dan bovenuit 

ofwel zakt hij eronder. Hij merkte daarbij op dat dit fenomeen zich niet alleen voordoet onder 

individuen, maar ook onder volken. ‘Les périls extrêmes, au lieu d’élever une nation, 

achèvent quelquefois de l’abattre ; ils soulèvent ses passions sans les conduire et troublent 

son intelligence, loin de l’éclairer’.
15

 Zijn stelling dat zowel individuen als volken zich in 

gevaar zowel kunnen verhogen als verlagen, zette hij kracht bij met slechts één voorbeeld, 

namelijk van een volk dat zich zou hebben verlaagd… met name de joden: ‘Les juifs 

                                                 
13

 (DA2, 35). 
14

 Merk weliswaar op dat in zijn Europe, la voie romaines Rémi Brague joden (en Grieken) beschreef als de 

voorlopers van de Romeinen. Zijns inziens is Europa wezenlijk Romeins van aard en dus (Grieks en) joods: 

‘Nous sommes d'abord romains, c'est la raison pour laquelle nous pouvons nous dire grecs et juifs’. (Brague 

1992, 27) Zo beschouwd zou, mits enige creativiteit, nog iets te zeggen zijn voor de gedachte van de 

Romeinen als voorlopers van (het christelijke) Europa, maar niet voor de Romeinen als voorlopers van enkel 

het christendom, zonder enige verwijzing naar het jodendom. 
15

 (DA1, 153). 
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s’égorgeaient encore au milieu des débris fumants du Temple’.
16

 Vervolgens merkte hij op dat 

het frequenter voorkomt dat gevaar buitengewone deugden opwekt. 

Het zij duidelijk dat Tocqueville in dat laatste citaat verwees naar interne twisten die in 

Israël woedden eind jaren 60 n.C. Na meer dan 120 jaar Romeinse bezetting, ontketenden de 

inwoners van Jeruzalem een opstand die erg bloedig werd onderdrukt door 60.000 

legioensoldaten. Daarop ontstonden interne twisten tussen de Zeloten die verder wilden gaan 

in hun strijd tegen de Romeinen en gematigde Israëlieten die zich bereid toonden om te 

onderhandelen met de bezetter. In 69 n.C. vielen heel wat doden in die onderlinge joodse 

strijd. Anderzijds waren er belangrijke joodse fracties die zich altijd buiten deze twisten 

wilden houden, zoals de Sadduceeën en de meeste Farizeeën. Toen de Zeloten nog verdere 

acties ondernamen tegen de Romeinen, gelastte keizer Vespasianus zijn zoon Titus met een 

finale afrekening. Van zodra de Israëlieten vaststelden dat een Romeinse belegering op til 

was, sloten ze de rangen tegen de troepen van Titus.
17

 Toen de oorlog buiten de stadswallen 

even luwde, laaide de onderlinge strijd binnen de stad terug op
18

, maar zodra de Romeinen de 

stadsmuren te lijf gingen met stormrammen, werd de onderlinge strijd tussen de joden 

definitief gestaakt om ‘één front [te] vormen tegen de Romeinen’.
19

 De Romeinen slaagden er 

niet in de stad binnen te dringen, waardoor ze verder werd belegerd en de bevolking werd 

uitgehongerd. Josephus Flavius beschreef afschuwelijke toestanden die zich toen zouden 

hebben voorgedaan in Jeruzalem, maar hij benadrukte ook dat de strijd tussen de twee fracties 

(Zeloten en gematigden) niet meer zou zijn opgelaaid. Uiteindelijk legden de Romeinen de 

stad in as, inclusief de Tempel. Daarbij vielen onnoemelijk veel doden en de overlevenden 

belandden in de diaspora die in Tocquevilles tijd nog steeds voortduurde. 

De genoemde passage – Les juifs s’égorgeaient encore au milieu des débris fumants du 

Temple – is historisch dus onjuist en kon niet gelden als illustratie voor het punt dat 

Tocqueville wilde maken, aangezien de beschikbare historische bronnen stellen dat de 

inwoners van Jeruzalem hun krachten definitief hadden gebundeld eens de stad werd 

bestormd (en dat zo nog altijd was ‘te midden van de smeulende brokstukken van de 

Tempel’). 

Het is onduidelijk waarom Tocqueville naar dat voorbeeld had gegrepen. In die tijden 

waren er immers talloze interne twisten onder volkeren die leefden onder Romeinse bezetting 

en men zou denken dat Tocqueville historisch te goed was onderlegd om een voorbeeld te 

kiezen dat hij onzorgvuldig had bestudeerd.
20

 

De veruit belangrijkste historische bron van dit verhaal over de joodse oorlog en de 

vernietiging van de Tweede Tempel is de beschrijving ervan door de joods-Romeinse 

historicus Josephus Flavius. In de beschikbare bronnen is echter geen enkele indicatie dat 

Tocqueville vertrouwd was met het oeuvre van deze belangrijke historicus uit de Oudheid. 
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 (DA1, 153). 
17

 (Flavius 1992, 376). 
18

 (Flavius 1992, 379). 
19

 (Flavius 1992, 397). 
20

 Een groep uit Jeruzalem gevluchte joden is er nog in geslaagd zich vier jaar te verschansen in het rotsmassief 

van Massada. Toen de Romeinen er uiteindelijk toch in slaagden de vesting in te nemen, vonden ze enkel 

lijken. Daags voordien hadden ze collectief zelfmoord gepleegd. De Franse uitdrukking ‘Les juifs 

s'égorgeaient’ kan zowel betekenen dat ze elkaar doodden (of de keel oversneden) dan dat ze dat bij zichzelf 

hadden gedaan. In dat geval zou Tocqueville het laakbaar hebben gevonden dat zij zichzelf van het leven 

hadden beroofd. Het is echter quasi zeker dat Tocqueville daar niet op alludeerde, aangezien Massada vijftig 

kilometer buiten Jeruzalem ligt, met rotsig woestijngebied ertussen. Deze gebeurtenissen hadden zich dus niet 

afgespeeld ‘te midden van de brokstukken’ en vier jaar later ‘smeulden’ die ook niet meer. Bovendien merkte 

Josephus Flavius op dat de Romeinse belegeraars ‘vol bewondering’ waren ‘voor zo’n moedig besluit en voor 

de doodsverachting waarmee zoveel mensen dat besluit zonder aarzelen in daden hadden omgezet’.(Flavius 

1992, 517) 
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Het ziet er veeleer naar uit dat hij zijn inspiratie voor de vernietiging van de Tweede Tempel 

heeft gevonden bij een van zijn geliefkoosde auteurs: Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704). 

Deze bisschop van Meaux, huisleraar van de zoon van Louis XIV en lid van de 

Académie française was onder meer bekend omwille van de poëtische kwaliteiten van zijn 

predikingen die gelden als een hoogtepunt van de Franse literatuur. Minpunt was dat de man 

zijn zelfbeheersing verloor telkens hij de joden ter sprake bracht. Het hoge literaire niveau 

van zijn geschriften geeft overtuigingskracht aan standpunten die vanuit theologisch oogpunt 

bij momenten uiterst betwistbaar zijn, in het bijzonder wanneer het over de joden ging. 

Regelmatig duikt in zijn oeuvre het verwijt op van de Christusmoord, la déicide. Het 

bewijs van Gods woede daarover lag zijns inziens in de vernietiging van de Tweede Tempel 

en alles daaromheen, inclusief de interne strijd die eraan voorafging en de diaspora die erop 

volgde. Zo legde hij in zijn Discours sur l’histoire naturelle uit dat in de eerste eeuw de tijd 

nog niet was gekomen dat de Romeinse keizers Jezus Christus zouden erkennen. Toch zou 

Titus al aangevoeld hebben dat er in dat verband iets schortte in Judea, al had hij nog niet 

begrepen welke misdaad van hen God zo verschrikkelijk wilde bestraffen. In oude Franse 

spelling schreef Bossuet: ‘C’étoit le plus grand de tous les crimes ; crime jusqu’alors inouï, 

c’est-à-dire le déicide, qui aussi a donné lieu à une vengeance dont le monde n’avoit vu 

encore aucun exemple’.
21

 

Daarop volgt een lange tirade met verschrikkelijke beschuldigingen en verwijten waaruit 

moest blijken dat God hen voldoende had gewaarschuwd voor ‘la ruine entière de Jérusalem 

et du temple’, voor ‘la manière dont cette ville ingrate seroit assiégée’, voor ‘cette faim 

horrible qui devoit tourmenter ses citoyens’
22

 Hij besloot zijn sermoen als volgt: ‘Voilà 

l’histoire des Juifs. […]Il faut qu’ils périssent.
23

 

Het zou onredelijk zijn om geheel Bossuets Discours sur l’histoire naturelle tot dit 

beroerde niveau te reduceren, maar opmerkelijk is toch dat Tocqueville in een van de 

kladbladen van De la démocratie had geschreven: ‘Qu’est-ce qu’il y a de plus poétique que le 

Discours sur l’histoire naturelle de Bossuet ? Il n’y a là cependant en présence que Dieu et le 

genre humain’.
24

 

In een gekende prediking – genaamd Sur la bonté et la rigeur de Dieu à l’égard des 

pêcheurs – kaartte Bossuet de christusmoord aan in bewoordingen die gelijkenissen vertonen 

met die van Tocqueville (‘Les juifs s’égorgeaient encore au milieu des débris fumants du 

Temple’). Zo schreef hij onder meer: ‘[…] ici il fait venir ses ennemis, et les fait égorger à ses 

yeux. En effet, il a exercé sur les Juifs une punition exemplaire. […] Je m’en vais donc 

employer le reste de cet entretien à vous représenter, si je puis, les ruines de Jérusalem 

encore toutes fumantes de feu de la colère divine […]’.
25

 En wat verder: ‘[…] Leurs mains 

n’étoient pas encore essuyées du sang de leurs ennemis, et ils les venoient tremper dans celui 

de leurs citoyens’
26

 De volgorde van deze passages is van belang, omdat die er gemakkelijk 

aanleiding toe kunnen geven om de verkeerde conclusie te trekken dat de bloedige twisten 

onder de Israëlieten van die tijd na de vernietiging van de Tempel hadden plaatsgevonden, 

zoals Tocqueville ten onrechte stelde. Gezien de vergelijkbare woordkeuze, de verwarrende 

opsomming van de feiten en de afwezigheid van enige bronvermelding, is het zeker niet 

denkbeeldig dat Tocqueville zich zou hebben gebaseerd op deze scheldsermoen van zijn 

geliefde auteur Bossuet, eerder dan op een ernstige historische bron. 
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 (Bossuet, Discours sur l’histoire naturelle, sermons, extraits divers 1875, 210-1). 
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 (Bossuet, Discours sur l’histoire naturelle, sermons, extraits divers 1875, 211). 
23

 (Bossuet, Discours sur l’histoire naturelle, sermons, extraits divers 1875, 211-2). 
24

 (DA2, 76). 
25

 (Bossuet, Œuvres complètes VI 1840, 465). 
26

 (Bossuet, Œuvres complètes VI 1840, 468). 
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Tocqueville heeft nooit rechtstreeks verwezen naar de christusmoord of Bossuets 

jodenhaat, maar in de negentiende eeuw (tot de helft van de twintigste eeuw) was het discours 

van de vernietiging van de Tweede Tempel als goddelijke kastijding van de joden wel veel 

bekender dan vandaag, net als andere lasterlijke stadssages over ‘de wandelende jood’ en ‘de 

protocollen van de wijzen van Sion’. Anderzijds dient men voorzichtigheid in acht te nemen 

alvorens Tocqueville als een geestesgenoot van Bossuet te beschouwen. Ofschoon 

Tocqueville wel beïnvloed was door Bossuets geschiedenisfilosofie – het Providentiële 

denken gaat grotendeels terug op hem – en ook al noemde hij Bossuet al eens in een adem 

met Pascal
27

, toch kan men bijvoorbeeld stellen dat de meningen van Tocqueville en Bossuet 

aangaande slavernij – wat, net als antisemitisme, een thema is dat in de buurt komt van 

racisme – diametraal tegengesteld waren. Met zijn theologische creativiteit was Bossuet 

immers tot het bizarre besluit gekomen dat een veroordeling van slavernij gelijkstond met een 

veroordeling van de Heilige Geest.
28

 

Zonder drastische conclusies te willen trekken uit de bewuste passage – Les juifs 

s’égorgeaient… – is het toch opmerkelijk dat een historisch goed onderlegd intellectueel als 

Tocqueville een heel volk in een slecht daglicht stelde op basis van een ongegrond gerucht. 

‘Des apostrophes aux juifs’ 

In het volgend hoofdstuk zullen we zien dat Tocqueville het grootste deel van een Franse 

vertaling van de Koran heeft doorgenomen. De notities die hij daarbij nam (rond maart 1838) 

waren niet bedoeld voor publicatie, maar postuum verschenen ze alsnog; een eerste keer bij 

Gallimard (onder redactie van André Jardin)
29

 en een tweede keer bij Bayard (onder redactie 

van Jean-Louis Benoît).
30

 In die notities werden enkele malen het jodendom en de joden 

vernoemd, steeds terloops… 

 

Les violences du langage de Mahomet principalement dirigées contre les idolâtres et 

les juifs. La foi constamment au-dessus des bonnes œuvres. […] [Le Prophète] 

accable sans cesse les juifs et ménage les chrétiens. […] Mahomet complément des 

prophéties juives et chrétiennes. Racines de l’islamisme dans le judaïsme.
31

 

 

Tocqueville merkte dus op dat Mohammed de vloer zou aanvegen met de joden – hoewel 

bij hun religie de oorsprong van de islam ligt – maar met zijn Notes sur le Coran gaf hij zelf 

eerder de indruk de moslims te ontzien in hun relatie tot de christenen. Algemeen genomen 

spaarde hij daarin zijn kritiek op de Koran niet, maar hij voelde zich toen al erg aangesproken 

door de kolonisatie van Frans-Algerije en hij hoopte dat daar iets moois zou kunnen uit 

voortkomen.
32

 Wellicht wilde hij om die reden geen bruggen opblazen tussen christenen en 

moslims, maar de aantijgingen van Mohammed tegen de joden werden wel in de verf gezet. 

Wat verder stond: 

 

Les fidèles, les juifs et les chrétiens qui croiront en Dieu au jour dernier et pratiquent 

la vertu seront exempts de la crainte et des tourments [117]. Les strophes suivantes 

permettent de croire que c’est ceux d’entre eux qui abandonnent leurs croyances pour 

                                                 
27

 Bijvoorbeeld: ‘'If’, said Tocqueville ‘Bossuet or Pascal were to come to life, they would think us receding into 

semi-barbarism…’’ (de Tocqueville and Nassau, Correspondence with Nassau 1 1872, 140-1) 
28

 (Bossuet, Œuvres complètes III 1863, 610) 
29

 (OC III-1, 154-62). 
30

 (NOTES, 37-48). 
31

 (NOTES, 38). 
32

 Enkele maanden vóór het lezen van de Koran had hij de Algerijnse kolonie aangewend als kiesthema bij zijn 

eerste electorale campagnes (zie volgend hoofdstuk). 
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croire ces choses. […] Pour les juifs, nous leur avons interdit tous les animaux qui 

n’ont pas la corne du pied fendue […]. Cette défense est la peine de leurs crimes.
33

 

 

Tot slot stond nog een bladzijde verder: ‘Ce chapitre très long ne contient presque aucun 

précepte ; ce sont des histoires de l’Ancien Testament un peu altérées et des apostrophes aux 

juifs et aux païens’.
34

 

Ten aanzien van christenen en moslims woog Tocqueville zijn woorden meer dan ten 

aanzien van de joden, maar hij gaf nooit commentaar bij Mohammeds uithalen 

(‘apostrophes’) naar de joden, noch in de ene noch in de andere richting. Zijn opmerkingen 

over de joden in Notes sur le Coran vormen dan ook de meest neutrale passages over het 

jodendom in zijn oeuvre. 

‘Comme le Juif du moyen-âge’ 

Zowel in De la démocratie
35

 als in L’Ancien Régime
36

 voerde Tocqueville de 

‘middeleeuwse jood’ op als metafoor voor een ‘welgesteld persoon die zich voordoet als een 

arme’. In de beide versies klinkt het op het eerste gezicht denigrerend ten aanzien van joden 

als zodanig, maar het kan ook geïnterpreteerd worden als een zakelijke, feitelijke mededeling. 

Daar waar heel wat middeleeuwse aristocraten graag hun rijkdommen etaleerden
37

, 

hadden welgestelde joden er in de Middeleeuwen doorgaans belang bij discreet te blijven 

over hun bezittingen. Zowel het etaleren van rijkdom als jezelf miserabeler voordoen dan je 

bent, zijn gedragingen die niet stroken met Tocquevilles opvattingen over de menselijke 

grandeur, alleen hadden welgestelde joden een goede reden voor deze vorm van discretie. 

Vanaf de elfde eeuw werden in diverse plaatsen in Europa de joden uitgesloten van alle 

beroepsuitwegen met aanzien. Tot de clerus en de (in regel christelijke) adel hadden joden om 

evidente redenen geen toegang, maar evenmin tot de ambachtsgilden, aangezien die ook van 

katholieke signatuur waren. Landbouw lag eveneens moeilijk. In vele streken was het joden 

niet toegestaan land te bezitten, evenmin om niet-joods personeel aan te werven en hoe dan 

ook behoorden de meest vruchtbare gronden toe aan de adel die het niet hoog op had met 

niet-christelijke pachters.
38

 

Daardoor restte joden weinig andere beroepsuitwegen dan zuivere handel, d.i. de 

verkoop van goederen die door anderen gekweekt of vervaardigd werden. Zuivere handel 

werd toen vaak gezien als een manier om zichzelf gemakkelijk te verrijken met het zweet van 

anderen en het was zelden heel lucratief, maar uit onverwachte hoek bood zich een soort 

alternatief aan; het was ook wel handel, maar in een bijzonder goed, namelijk geld. 

In het christelijke Europa gold eeuwenlang het adagium ‘Fenus pecuniae, funus est 

animae’ (‘winst op geld is de begrafenis van de ziel’), aangezien daardoor God zou beroofd 

worden van tijd (zijnde een goddelijk geschenk) en de mens van geld. Het adagium werd 
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 (NOTES, 41). 
34

 (NOTES, 42). 
35

 ‘Voyez-vous cet opulent citoyen ? ne dirait-on pas un juif du Moyen Âge qui craint de laisser soupçonner ses 

richesses ?’ (DA1, 140). 
36

 ‘Pour échapper à cette taxation violente et arbitraire, le paysan français, en plein dix-huitième siècle, agit 

comme le Juif du moyen-âge. Il se montre misérable en apparence, quand par hasard il ne l'est pas en réalité ; 

son aisance lui fait peur avec raison’. (ARR, 159) In L’Ancien Régime verwees Tocqueville nog een tweede 

naar het jodendom, maar dat is slechts een zinnetje in een lang citaat uit een tekst (geschreven door Frederik 

de Grote) dat een beeld zou moeten geven van de houding van de adel op het ogenblik dat de Franse Revolutie 

uitbrak. Het is een frase die niet flaterend is voor het jodendom, zonder dat er een manifeste afwijzing uit 

blijkt: ‘Si l'épicurisme devint funeste au culte idolâtre des païens, le déisme ne le fut pas moins de nos jours 

aux visions judaïques adoptées par nos ancêtres’. (ARR, 296) 
37

 (DA1, 5). 
38

 (Little 1991, 280-1). 



266 

 

geconcretiseerd in canon 25 van het Derde Lateraans Concilie (anno 1179). Dat bepaalde dat 

‘woekeraars’ geen deel mochten hebben aan de heilige communie van het altaar en als ze in 

die zonde zouden sterven, zou hen een christelijke begrafenis worden ontzegd. De 

oorspronkelijke betekenis van ‘woeker’ – en daarover ging het in canon 25 – was 

eenvoudigweg elke toeslag die gevraagd werd bovenop de nominale som van een uitgeleend 

bedrag. Woekeren was dus niets anders dan het vragen van interest op een uitgeleende som 

geld. 

Aangezien welgestelde katholieken niet vaak genoeg bereid waren om belangeloos geld 

uit te lenen aan behoeftige geloofsgenoten, werden, volgens Jacques Le Goff
39

, twee 

uitwegen bedacht om alsnog tegemoet te komen aan de geldbehoefte. Enerzijds het 

‘purgatorium’ (oftewel het vagevuur) dat de woekeraar toeliet om zowel zijn geld als zijn 

eeuwige leven te behouden en anderzijds het lenen van joden. Sowieso namen zij geen deel 

aan de communie en werden zij niet christelijk begraven. Op die manier rolden joden vanzelf 

in de financiële branche (maar ook in de hel, volgens de toenmalige opvattingen van de kerk). 

Wie aan de bak kwam in deze onchristelijke branche genoot weinig aanzien en wie 

moeite had om zijn schuld in te lossen kwam gemakkelijk in de verleiding om de positie van 

zijn schuldeiser te verzwakken. Uiteraard was dat niet moeilijk ten aanzien van joden. Door 

te ‘woekeren’ toonden zij zich immers bereid om voor geld te verzaken aan de zaligheid, net 

als Judas Iskariot die zich bereid had getoond om voor dertig zilverlingen Jezus te verraden… 

Op de daaruit voortvloeiende fantasieën stond geen maat. Daarenboven maakte canon 26 van 

het genoemde concilie joden en Saracenen (d.w.z. moslims) ook quasi weerloos in 

rechtszaken tussen hen en christenen.
40

 

Het is dan ook begrijpelijk dat het voor die joodse schuldeisers onverstandig zou zijn 

geweest om ten aanzien van hun schuldenaars de indruk te wekken dat ze goed geld 

verdienden met hun ‘woeker’. Daardoor ontstond de metafoor waarvan Tocqueville zich 

tweemaal bediende in zijn oeuvre. Voor de goede orde was er veel armoede binnen de joodse 

gemeenschappen van het middeleeuwse Europa en op dat vlak was Tocquevilles uitspraak 

over de middeleeuwse jood alvast onterecht, maar bemiddelde joden waren hoe dan ook niet 

geneigd te pronken met hun welstand. 

De canons 67 tot 70 van het Vierde Lateraans Concilie (anno 1215) maakten de Europese 

joden nog veel kwetsbaarder, zoals het verplicht dragen van uiterlijke tekenen en een 

bevestiging van het verbod op de uitoefening van openbare ambten.
41

 Opmerkelijk was ook 

dat canon 67 de mogelijkheden voor joden om te ‘woekeren’ sterk inperkte, waardoor de 

Europese joden zich voor een drietal eeuwen veel minder bezighielden met het uitlenen van 

geld. Tocquevilles juif du Moyen Âge verwees dus vooral naar een fenomeen dat slechts 36 

jaar heeft geduurd (van 1179 tot 1215). 

Eerder zagen we al dat Tocqueville er zijn hand niet voor omdraaide om kerkelijke 

verordeningen stellig naast zich neer te leggen en vermoedelijk kon hij zich ook niet vinden 

in deze mensonterende canons. Het is dan ook goed mogelijk dat hij ze eenvoudigweg niet 

kende, wellicht was hij helemaal niet vertrouwd met het verhaal achter zijn juif du Moyen 

Âge. Maar het feit dat hij zich gratuit bediende van deze beledigende metafoor zegt iets over 

het algemeen beeld dat hij had van ‘de jood’, te meer daar de periode van De la démocratie 

tot L’Ancien Régime ongeveer heel zijn intellectuele leven omspant en de laatste verwijzing 
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 (Le Goff 1997). 
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 De canons 67 tot 70 van het Vierde Lateraans Concilie (anno 1215) maakten de Europese joden nog veel 

kwetsbaarder. Canon 67 perkte de mogelijkheden voor joden om te ‘woekeren’ sterk in, waardoor de Europese 

joden zich voor een drietal eeuwen veel minder bezighielden met het uitlenen van geld. 
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was nog stereotieper dan de eerste.
42

 Anderzijds betrof het wel een min of meer feitelijke 

aangelegenheid, er waren inderdaad middeleeuwse joden die hun rijkdom verborgen (althans 

gedurende enkele jaren). In die zin kan er weer geen heel categoriek waardeoordeel worden 

uit afgeleid, alleen wordt het gaandeweg duidelijk dat telkens wanneer Tocqueville het 

jodendom vernoemde, er een gratuite suggestie is van afwijzing en ingehouden misprijzen op 

basis van slordig historisch onderzoek. Wat extra verwerpelijk is aan de zonet besproken 

metafoor is dat die ontstaan is als gevolg eerdere discriminaties van joden (zoals uitsluiting 

uit eervolle ambachten) en dat die vervolgens wordt gebruikt om joden nog verder in een 

kwaad daglicht te stellen. 

WAT NET NIET WERD GEPUBLICEERD OVER HET JODENDOM 

In Tocquevilles voorbereidende geschriften van zowel het eerste als het tweede volume 

van De la démocratie stonden passages over het jodendom die niet werden gepubliceerd. 

Daar waar het in de uiteindelijke publicaties al moeilijk was om sterke conclusies te trekken, 

is dat niet minder het geval voor de passages die geschrapt werden, al was het maar omdat we 

enkel kunnen gissen naar de reden voor die schrapping. Anderzijds, als ook deze 

verwijzingen naar het jodendom in dezelfde richting gaan (van ingehouden misprijzen op 

basis van slordig historisch onderzoek) tekent er zich een strakker patroon af. 

‘Tyrannie envers les juifs qui fait inventer la richesse en papier’ 

Wanneer Tocqueville in zijn dialectische geschiedenis van het prerevolutionaire 

Frankrijk een lange opsomming gaf over wie en wat er allemaal heeft meegewerkt aan de 

égalité des conditions schreef hij in het oorspronkelijke manuscript tweemaal dezelfde 

opmerking over de wijze waarop joden daartoe zouden hebben bijgedragen. De ene keer 

schreef hij in een voetnoot ‘Propriétés mobilières. Tyrannie envers les juifs qui fait inventer 

la richesse en papier’.
43

 Wat verder stond er bijna hetzelfde, ditmaal in de volle tekst : ‘[…] 

les rigueurs exercées contre les juifs font inventer la richesse sur papier’.
44

 

De these is dus dat de jodenvervolgingen zouden hebben geleid tot het uitvinden van 

papiergeld. Om misverstanden te vermijden had enige duiding niet misstaan bij dit gunstige 

neveneffect van de jodenvervolgingen. Anderzijds wordt het weer voorgesteld als een 

feitelijke en waardenvrije aangelegenheid, net zoals het klopt dat sommige middeleeuwse 

joden zich armer voordeden dan ze waren en net zoals het klopt dat in de Koran behoorlijke 

beschuldigingen staan aan het adres van de joden. In dergelijke gevallen gaf Tocqueville dus 

nooit toelichting, waardoor hij bleef hangen in de dubbelzinnige sfeer tussen misprijzen en 

onverschilligheid ten aanzien van het jodendom, zonder zich manifest tegen de joden te 

keren. 

Bij het verband tussen de vervolgingen van joden en die uitvinding geeft Tocqueville 

eens te meer geen duiding, maar daarvoor moet niet ver worden gezocht. Vervolgde joden 

waren vaak bezorgd ten prooi te vallen aan diefstal, waardoor zij zich organiseerden om 

steeds snel te kunnen vluchten met een minimaal verlies van goederen. Met goud en diamant 

kan men snel een groot kapitaal meenemen op de vlucht – waardoor joden ook in die handel 

belandden – maar waardepapieren bleken nog veiliger te zijn, omdat rovers zelden vertrouwd 

waren met het concept. 
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 In De la démocratie had Tocqueville het over “un” juif du Moyen Âge, in L’Ancien Régime over “le” juif du 

Moyen Âge. Strikt genomen is de vermelding in zijn latere werk algemener en dus stereotieper. 
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Wat die waardepapieren dan te maken hebben met de gelijkmaking van de 

bestaanscondities schreef Tocqueville alleen bij die tweede vermelding en dan nog in de 

kantlijn: ‘Les lettres de change, la plus démocratique de toutes les richesses’.
45

 Wisselbrieven 

(die gaandeweg evolueerden in papiergeld) bevorderden immers de nerveuze dynamiek die 

zijns inziens kenmerkend is voor democratische samenlevingen en die zou afsteken tegen de 

statische aristocratieën gebaseerd op grootgrondbezit, onpraktische dukaten, eeuwenoude 

kastelen en nog oudere tradities. 

Strikt genomen waren het Chinezen die voor het eerst wisselbrieven en papiergeld 

hebben gebruikt, in de elfde eeuw. Veel later, in de zestiende eeuw, was het de niet-jood 

Johan Palmstruch die het papiergeld in Europa zou hebben geïntroduceerd.
46

 

Dat deze passage tweemaal voorkwam in het ingestuurde manuscript wekt de indruk dat 

Tocqueville het een interessante en relevante gedachte vond. Dat ze uiteindelijk in de beide 

gevallen werd geschrapt was mogelijk omdat iemand hem erop had gewezen dat ook dit 

verhaal over de joden – in casu een gunstig effect van jodenvervolgingen – eens te meer 

historisch onjuist was. 

‘Comme des vers à un cadavre’ 

In het tweede volume van De la démocratie stelde Tocqueville dat niets zo ellendig 

corrupt (‘misérablement corrompu’) is als een aristocratie die haar macht verliest, maar haar 

rijkdom behoudt en zich in haar overdadige vrije tijd overgeeft aan vulgair vermaak. Er was 

weinig dat Tocqueville zo verachtte als edellieden die, net als brahmanen, volop profiteren 

van de lusten van de aristocratische ongelijkheid, maar verzaken aan de morele plichten die 

daar tegenover staan. 

Tocqueville verduidelijkte dat in de kringen van dat soort mensen men weinig meer zou 

aantreffen dan knagende ondeugden die zich op hun titels vastbijten als wormen op een lijk 

(‘comme des vers à un cadavre’).
47

 Om zijn zware verwijten ten aanzien van deze 

aristocraten nog meer kracht bij te zetten, schreef Tocqueville in een voetnoot van het 

kladwerk van De la démocratie (niet in het ingestuurde manuscript): 

 

Ils seront comme les juifs parmi les nations chrétiennes du Moyen Age [v : après la 

destruction du Temple], mais différents des juifs en un point, ils ne perpétueront pas 

[v : comme eux ils attendront un Messie qui ne doit pas venir]’.
48

 

 

Misschien is het een onbelangrijk detail, maar de verwijzing naar de voetnoot waarin 

stond ‘Ils seront comme les juifs…’ stond niet bij ‘une aristocratie qui conserve ses richesses 

en perdant son pouvoir…’, maar wel degelijk bij ‘comme des vers à un cadavre’. 

Heel wat verder schreef Tocqueville een erg verwante passage. In plaats van de joden te 

vergelijken met ‘une aristocratie qui conserve ses richesses en perdant son pouvoir’ 

vergeleek hij ze daar met aristocraten die zich eenvoudigweg wilden vasthouden aan hun 

titels (los van fortuin of macht). Over hen schreef hij: 

 

[…] ils seront comme les juifs après l’abolition du temple ; comme [eux (Ed.)] ils 

attendront sans cesse un Messie qui ne doit pas venir. Mais ils différeront des juifs en 

un point, ils ne se perpétueront pas.
49
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Dus net als bij die opmerking over het verband tussen de jodenvervolgingen en de 

uitvinding van het papiergeld, had Tocqueville het oorspronkelijk ook nodig geacht om in het 

oorspronkelijke manuscript tweemaal een parallel te trekken tussen de verloederde adel en de 

joden na de vernietiging van de tempel. Ook hier is niet met zekerheid bekend waarom het 

uiteindelijk geen enkele maal werd gepubliceerd. 

Vooral de eerste passage was bijzonder beledigend voor de joden. Opmerkelijk is dat in 

de beide citaten wordt opgemerkt dat er toch een verschil is tussen enerzijds de joden 

wachtend op de Messias en anderzijds de verloederde adel en de vretende wormen, namelijk 

dat het bij de joden eeuwig zal blijven duren. De wormen zullen inderdaad stoppen met eten 

eens het kadaver is verorberd en de decadentie van de adel zou volgens Tocqueville ook 

wegkwijnen omdat hij geen enkele aanwijzing zag voor een definitieve Restauration, maar de 

joden zouden eeuwig blijven wachten op hun Messias. Voor Tocqueville was het dus een 

zekerheid dat de Messias waarop de joden wachten nooit zal komen. Logischerwijs ging hij 

ervan uit de Jezus van Nazareth de beloofde Messias was en dus de Messias die werd beloofd 

in de joodse Bijbel was er al. Tocqueville verduidelijkte niet waarom hij meende te weten dat 

de joden eeuwig zouden blijven wachten, wellicht was het een verwijzing naar het stereotype 

van de koppige jood. 

Het was niet van Tocquevilles gewoonte om een belangrijk geloofspunt van een religie 

zo onverbloemd af te doen als onwaar, aangezien hij meende dat religies wel belangrijkere 

zaken hebben te bieden dan de diepste waarheid.
50

 Hoe dan ook zijn de bewoordingen 

onfraai. Dat hij deze parallel tussen verloederde adel en ‘wormen knabbelend aan een lijk’ 

heeft doorgetrokken naar ‘joden die na de vernietiging van de tempel nog steeds blijven 

wachten op de Messias’ kan moeilijk anders begrepen worden als een negatief waardeoordeel 

aan het adres van de joden. Zij, zowel als de machteloos geworden adel, zouden immers hun 

vergane grandeur willen behouden te midden van hun vergane instituten, maar alleen voor de 

joden zou dat eeuwig blijven duren. 

In de beide passages gaat het ook niet over les juifs zonder meer, maar over ‘les juifs 

après la destruction du Temple’, waar in beide gevallen wordt aan toegevoegd dat ze eeuwig 

en vergeefs zullen wachten op hun Messias… Volgens Bossuet en zo vele andere christenen 

hadden de joden hun eigen Messias vermoord, met de vernietiging van de Tempel en de 

‘eeuwige’ diaspora tot gevolg… Tocqueville zal wel geweten hebben dat zijn passage een 

voorzet was naar die gedachte. 

Maar alvorens daar grote conclusies uit te trekken, dient men zich dus te realiseren dat 

geen van de beide passages de publicatie heeft gehaald. In tegenstelling tot de vorige 

schrapping – over de joden die het papiergeld zouden hebben uitgevonden – is hier de kans 

groot dat Tocqueville zelf had beslist om deze passage niet te laten publiceren, aangezien het 

reeds geschrapt was uit het manuscript dat hij uiteindelijk indiende bij de uitgever. Wellicht 

zeggen deze passages wel iets (negatiefs) over Tocquevilles innerlijke overtuiging over de 

joden, maar of men al of niet overgaat tot de publicatie van zo’n pejoratief beeld, maakt hoe 

dan ook een verschil. 
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 Tocqueville stelde weliswaar dat er valse, absurde en gevaarlijke religies zijn, maar zelfs die droegen, zijns 
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HET JODENDOM IN TOCQUEVILLES CORRESPONDENTIE (MET GOBINEAU) 

Ontwijkingsmanoeuvres met betrekking tot het jodendom 

In de openhartige en revelerende correspondentie die Tocqueville onderhield met zijn 

zonderlinge vriend Arthur de Gobineau kwam het jodendom andermaal aan de oppervlakte. 

Tocqueville schreef hem dat hij gelijk had dat de toenmalige morele opinie in Frankrijk 

geneigd was om talloze zaken los te zien van het geloof. Dat zou zich uiten in de moderne 

wetgeving die aan iedereen gelijke rechten en plichten verleent en die ook aanhangers van 

alle sectes chrétiennes op dezelfde wijze werden behandeld: ‘Cela s’est étendu en France 

jusqu’aux juifs’.
51

 

Tocqueville leek dus te menen dat in Frankrijk joden nog meer in de marge van de 

maatschappij leefden dan eender welke christelijke sekte in Frankrijk. Net als bij le juif du 

Moyen Âge, kan ook hier aangenomen worden dat het een historisch feit betreft, maar waarbij 

wordt nagelaten om erop te wijzen dat die onfortuinlijke situatie waarin de joden zich 

bevonden het gevolg was van de antisemitische omgeving waarin ze leefden. 

In zijn antwoord op deze brief gaat Gobineau verder in op het jodendom. Een 

terugkerend onderwerp in deze intense correspondentie, die zich voltrok in het najaar van 

1843, is de vraag of de christelijke moraal
52

 al dan niet uniek en origineel is. Daar waar 

Gobineau meende dat de christelijke moraal veeleer opgewarmde kost was, stelde 

Tocqueville niet alleen dat die aanvankelijk wel degelijk vernieuwend was, maar ook dat de 

geldende moraal in het Frankrijk van zijn tijd nog grotendeels gebaseerd was op het 

christendom: 

 

Parmi les choses vraiment nouvelles (et parmi celles-là il y en a plusieurs que je 

trouve très belles) la plupart me paraissent découler directement du christianisme. 

C’est du christianisme appliqué par des lumières plus étendues, des formes politiques 

autres, un état social différent. Ce sont en un mot, de nouvelles conséquences tirées 

d’un ancien principe.
53

 

 

Tevens stelde Tocqueville dat het geweld dat werd gepleegd in naam van het christendom 

niet het gevolg was van de christelijke moraal als zodanig, maar dat zich dat liet verklaren 

doordat die zogenaamde christenen zich toen nog op een lager beschavingsniveau bevonden 

en het precies de christelijke moraal was die gaandeweg Verlichting heeft gebracht in Europa. 

In zijn antwoord stelde Gobineau dat ten tijde van Christus men zowat overal ter wereld 

op zoek was naar religieuze formules, waarbij allerlei oude scholen nieuw leven werd 

ingeblazen. Zo wees hij vluchtig op het epicurisme, de Stoa en de platoonse school, evenals 

op de cultussen van Mithras en Isis en op banale toverij. Iedereen leek toen ten einde raad, 

aldus Gobineau, alleen het jodendom zou toen nog een behoorlijke veerkracht en frisheid 

hebben getoond. Daar waar Gobineau de andere strekkingen zonder commentaar vernoemde, 

ging hij wat dieper in op het jodendom: 

 

Jérusalem était peuplée de voyants ; et il se trouva que le peuple hébreu avait dans sa 

religion une verdeur, une jeunesse qui avait résisté au temps et qui, mariée aux idées 

grecques, satisfit pleinement le monde. En ce sens-là, le christianisme ne serait pas si 

différent de ce qui l’a précédé, et dans le premier siècle de son développement, alors 
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que saint Paul et ses disciples cherchaient à le séparer du judaïsme pur, et y trouvaient 

quelque peine, si on avait voulu insister sur le peu d’originalité de sa morale, je crois 

qu’on aurait eu de bonnes raisons à alléguer.
54

 

 

In het licht van wat we reeds zagen over Tocquevilles kijk op het jodendom, is het niet te 

verbazen dat hij niet kon instemmen met de gedachte dat het christendom op enigerlei wijze 

schatplichtig zou zijn aan het jodendom, laat staan dat het christendom dankbaarheid zou zijn 

verschuldigd aan het jodendom. Tegelijk hoeft het niet te verbazen dat Tocqueville de 

inhoudelijke polemiek wilde vermijden, aangezien hij nauwelijks iets wist over het jodendom 

(in tegenstelling tot Gobineau). Het is overigens nog maar de vraag of Tocqueville veel wilde 

weten over het jodendom. In ieder geval was zijn antwoord ontwijkend. In de aanhef van zijn 

brief schreef hij geen oorlog te willen voeren met Gobineau en dat filosofische disputen de 

opposanten toch nooit van mening doen veranderen. Hij schreef nog dat wanneer filosofische 

veldslagen met de pen worden gevoerd, zij bijzonder onproductief zijn
55

… Vermoedelijk 

voerde Tocqueville hier maar een drogreden aan om niet te moeten antwoorden, te meer daar 

hij aan het eind van de brief zelf het polemische vuur weer deed oplaaien (wat dus 

ongeloofwaardig maakt dat hij de discussie over het jodendom enkel voor de lieve vrede 

wilde stoppen). Na zijn verzoek om hun religieus dispuut over jodendom en christendom af te 

ronden, zogezegd vanwege de zinloosheid ervan, haalde Tocqueville uit naar de islam, een 

religie waarvan hij wist dat die Gobineau erg genegen was, maar ook een religie waar 

Tocqueville zelf veel beter in thuis was dan in het jodendom.
56

 

Vervolgens schreef hij aan Gobineau dat hij hem verkeerd had begrepen. Hij schreef zich 

terdege te realiseren dat heel wat van de maximes en ideeën uit de evangeliën voorlopers 

hadden. Maar, zo schreef hij, die waren versnipperd doorheen ‘les livres de la Grèce et de 

l’Orient’ en daardoor inert. Maar… 

 

Le christianisme a choisi, développé, classé, enchaîné les unes aux autres des 

maximes et des idées dont la plupart s’étaient déjà présentées séparément ou 

obscurément à l’esprit des hommes, et il a fait de l’ensemble un instrument de 

gouvernement moral absolument nouveau. Voilà ma pensée.
57

 

 

Tocqueville leek dus te menen dat het christendom een heel originele collage had 

gemaakt van allerlei bestaande religieuze elementen, waardoor zich een geheel nieuw moreel 

bestuursinstrument zou hebben gevormd. Hoe dan ook lijkt het erop dat Tocqueville bleef 

laveren om niet te moeten toegeven dat het jodendom de belangrijkste historische en 

theologische voorloper is van het christendom. 

Afwijzing van het biologisch racisme 

Eerder werd reeds uitgelegd dat Arthur de Gobineau de ondubbelzinnige grondlegger 

was van het biologische (of zogenaamd ‘wetenschappelijk’) racisme, iets waar Tocqueville 

van walgde. Daar waar voor Gobineau l’inégalité des races humaines de sleutel vormde om 

de geschiedenis van de hele mensheid te begrijpen, vormde voor Tocqueville l’égalité des 

conditions de drijvende kracht achter de geschiedenis (althans van die van Frankrijk). 
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Hoezeer hij de Amerikanen ook bewonderde, hij veroordeelde hen scherp voor de wijze 

waarop zij de autochtone Indianen en geïmporteerde slaven hadden behandeld. Zoals reeds 

werd aangegeven, had Tocqueville geen gêne om zijn afkeuring voor dat ‘wetenschappelijk 

racisme’ kenbaar te maken aan Gobineau. Zo schreef hij: 

 

Ne voyez-vous pas que de votre doctrine sortent naturellement tous les maux que 

l’inégalité permanente enfante, l’orgueil, la violence, le mépris du semblable, la 

tyrannie et l’abjection sous toutes ses formes ? Il y a un monde intellectuel entre votre 

doctrine et la mienne.
58

 

 

Nochtans was Gobineau geen antisemiet, zeker niet in de etymologische betekenis – hij 

was gepassioneerd door andere semitische culturen, zoals de Arabische en de Perzische – 

maar ook niet in de hedendaagse betekenis van het woord. Richard Cohen schreef over hem 

(terecht): 

 

Historians, in their quest to understand the intellectual evolution toward Nazism, have 

for good reason turned to Gobineau’s thought, yet they are certainly at odds on the 

nature of his contribution to racial antisemitism.
59

 

 

Gobineau was dan wel de bedenker van de meest verwerpelijke vorm van racisme 

(namelijk de biologische variant), maar hij was geen antisemiet en hij kende het jodendom 

veel beter dan Tocqueville. Maar als men Tocqueville mag verdenken van een mix van 

onverschilligheid en verdoken afwijzing van het jodendom, stond hij in ieder geval uiterst 

afwijzend ten aanzien van elke vorm van biologische racisme en dus ook ten aanzien van het 

biologisch antisemitisme. 

SLOTBESCHOUWING EN CONCLUSIE: DE PLAATS VAN HET JODENDOM IN HET POLITIEKE 

DENKEN VAN TOCQUEVILLE 

Net als in de hindoes, zag Tocqueville ook in de joden geen enkele grandeur. Maar zijn 

benadering van hun religies was wel aanzienlijk verschillend. Zo had hij zich uitvoerig 

gedocumenteerd en geïnformeerd over de hindoeïstische cultuur en religie en hij beklaagde 

zich erover nooit in India te zijn geweest. Wat de joden betreft, leek het alsof hij zich niet 

wilde informeren. Voor zijn uitlatingen over hen heeft hij nooit enige bron aangeduid en, 

voor zover bekend, heeft hij in Parijs nooit een omweg gemaakt langs le Pletzl, het joodse 

kwartier waar toen al duizenden joden woonden en dat in Tocquevilles tijd voortdurend 

uitbreiding kende als gevolg van le régime concordataire. 

Als men de passages waarin Tocqueville het jodendom impliciet of expliciet opwierp elk 

individueel beschouwt, kan, mits wat goede wil, alles verdedigd worden als een 

onbelangrijke uitschuiver. Maar het waren wel keer op keer ‘uitschuivers’, waardoor er zich 

toch een patroon heeft afgetekend met betrekking tot zijn perceptie van het jodendom. 

Meermaals werd slordig historisch onderzoek voorgesteld als zakelijk en waardenvrij (althans 

niet in beledigende stijl), maar keer op keer bleken ze de joden uiteindelijk toch op een of 

andere wijze in een kwaad daglicht te stellen. Daar waar Tocqueville veel tijd heeft 

geïnvesteerd in de studie van het hindoeïsme en het ondubbelzinnig afwees, hield zijn 
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houding ten aanzien van het jodendom, en zeker ook ‘de joden’, het midden tussen 

verregaande onverschilligheid en ingehouden afwijzing. 

Een harmonieus Frankrijk was Tocquevilles hoogste streefdoel en religie zou daarin een 

sleutelrol spelen. Welnu, in zijn tijd en land voltrok zich een kleine revolutie onder de joodse 

bevolking die een weerslag had in heel Europa en die gevolgen heeft tot op heden. Toch 

blijkt uit zijn oeuvre niet eens dat er überhaupt joden leefden in zijn land. 

Tocquevilles onverschilligheid ten aanzien van de joden bleek ook uit een erg slordige 

omgang met historische feiten wanneer de joden aan bod kwamen. Zowel vanuit historisch 

als theologisch oogpunt slaat het nergens op te stellen dat la Providence de Romeinen, en niet 

de joden, had uitgestuurd om de wereld voor te bereiden het christendom. De joden hadden 

elkaars keel niet overgesneden te midden van de smeulende brokstukken van de Tempel. De 

joden hadden niet – als gunstig neveneffect van hun vervolgingen – het papiergeld 

uitgevonden… 

Die onnauwkeurige weergave van historische feiten met betrekking tot het jodendom laat 

zich niet alleen verklaren door onverschilligheid, want keer op keer werden ‘de joden’ 

ongunstig afgeschilderd, impliciet of expliciet. De ene keer waren de joden ruw en half 

beschaafd, de andere keer verlaagden ze zich als ze in existentieel gevaar waren. De ene keer 

gebruikte hij ze als metafoor voor een boer die belastingen wil ontduiken (‘comme le Juif du 

moyen-âge’), de andere keer als metafoor voor ellendig gecorrumpeerde edellieden en 

vergeleek hij ze met wormen op een lijk (‘comme les juifs après l’abolition du temple’). 

Daarbovenop komt dat de negatieve stereotypering die Tocqueville neerzette van joden in 

meerdere gevallen was ontstaan als gevolg van eerdere antisemitische maatregelen, maar dat 

werd nooit vermeld. Zo hadden een aantal middeleeuwse joden omwille van hun kwetsbare 

positie goede redenen om niet uit te pakken met hun welstand, net als hun vroege gebruik van 

papiergeld. Nooit gaf Tocqueville zelfs nog maar de indruk het te willen opnemen voor de 

onrechtvaardige positie waarin de Europese joden zich eeuwen hadden bevonden. Hij moest 

geweten hebben dat zijn lezers negatieve conclusies konden trekken uit zijn beschrijvingen 

van de joden; het onheil dat hen trof na de vernietiging van de Tempel, Mohammeds 

beledigingen aan hun adres, hun uitsluiting uit elk beroep met aanzien… 

Bij dit alles mag niet vergeten worden dat Tocqueville sterk geloofde in de idealen van 

vrijheid en gelijkheid, hij was ook ondubbelzinnig in zijn afwijzing van al wat rook naar 

racisme. Aan de ene kant zou men kunnen stellen dat het daardoor des te erger is dat hij zich 

niettemin neerbuigend uitliet over de joden, maar anderzijds moet ook onderstreept worden 

dat het allemaal nooit verder ging dan een ingehouden afwijzing van joden. 

Naast de courante joodse stereotypes die in Frankrijk circuleerden in de negentiende 

eeuw, is de kans reëel dat ook de invloed van Bossuet een rol heeft gespeeld bij het beeld dat 

Tocqueville zich had gevormd van de joden. Hij verwees dan wel niet naar de deïcide, zoals 

Bossuet veelvuldig had gedaan, maar hij gaf wel voorzetten opdat veel negentiende-eeuwse 

Franse lezers die toevoeging zelf zouden maken. Wel alludeerde hij op de joden hun 

afwijzing van de Messias, waar zij tot in de eeuwigheid vergeefs zouden blijven op wachten, 

terwijl die negentien eeuwen eerder al voor hun neus was verschenen… al heeft hij die 

passages geschrapt. Zoals gezegd, de afwijzing was steeds ingehouden. 

Tocqueville toonde zich wel vaker bereid om op theologisch vlak iets te veel creativiteit 

aan de dag te leggen, namelijk als het aankwam op de democratie. Dat deed hij ook met de 

joden, alleen kwam die creativiteit de democratie systematisch ten goede, maar nooit de 

joden, wel integendeel. Voor Tocqueville waren de joden als vliegen op een vroege 

zomerdag; ze waren onvoldoende aanwezig om echt te storen, maar iets anders dan storen 

verwachtte hij er niet van. 

Wat betreft de plaats van het jodendom in Tocquevilles politieke denken… zag hij 

daarvoor waarschijnlijk helemaal geen plaats weggelegd. Toch kunnen twee belangrijke 
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bedenkingen worden gemaakt bij zijn kijk op het jodendom die betrekking hebben op zijn 

politiek denken. 

Ten eerste leek het alsof Tocqueville de Franse joden zodanig verzweeg, dat hij hun 

bestaan haast leek te ontkennen. Dat doet vragen rijzen over zijn kijk op de religieuze 

diversiteit in Frankrijk. De Franse protestanten negeerde hij overigens ook. Nochtans had le 

régime concordataire ook met hen afspraken gemaakt en had hij zich enthousiast uitgelaten 

over de gunstige gevolgen van de religieuze diversiteit in het ‘protestantse’ Amerika. Hij had 

zich ook sterk verdiept in zowel het hindoeïsme in India, als de islam in Algerije, maar geen 

woord over de niet-katholieke religies in zijn eigen land, ook niet als die in volle 

transformatie waren.
60

 Misschien achtte Tocqueville de tijd nog niet rijp voor religieuze 

diversiteit in Frankrijk, maar sloot hij dat op langere termijn niet uit. De Franse katholieke 

kerk was zwaar gehavend en dus zou het kunnen dat hij meende dat de Fransen in eerste 

instantie moesten ontdekken wat een kerk kon betekenen voor een samenleving als zij haar 

juiste plaats innam, te beginnen met hun oude vertrouwde kerk. 

Ten tweede bevestigen Tocquevilles uitlatingen over het jodendom hoezeer het 

religieuze ondergeschikt was aan het politieke in zijn denken. Zijn existentiële worstelingen 

met het christendom hielden wel verband met de intense ervaringen die hij had gehad met het 

katholicisme in zijn jeugd, maar in zijn volwassen leven was zijn verbondenheid met het 

christendom toch voorwaardelijk. Hoewel niet elke katholiek theologisch geschoold hoeft te 

zijn, zijn er, zeker voor een katholiek intellectueel als Tocqueville
61

, toch grenzen die men 

niet kan overschrijden zonder elke theologische consistentie te verliezen. Het feit dat 

Tocqueville het jodendom theologisch (en historisch) had losgekoppeld van het christendom 

gaat toch verder dan wat theologische kneden ten behoeve van de democratie. Kenmerkend 

voor het christendom – daarin onderscheidt het zich van de meeste religies – is dat er onder 

theologen geen consensus bestaat en voor individuele gelovigen helemaal geen duidelijkheid 

bestaat over een aantal van haar meest fundamentele kenmerken. Hoe verhoudt het Nieuwe 

Testament zich tot het Oude? Hoe verhoudt de wet zich tot de genade? Hoe verhouden de 

drie elementen van de drie-eenheid zich tot elkaar? Ofschoon daarover veel 

meningsverschillen en onduidelijkheden bestaan, is het toch uiterst ongebruikelijk om deze 

kernelementen manifest van tafel te vegen. Zo is het verregaand om de Thora – die volgens 

de christelijke Bijbel door God zelf aan Mozes werd overhandigd – te kwalificeren als la 

législation d’un peuple rude et à demi civilisé. Als men daarenboven het Oude Testament de 

facto verwerpt
62

, dan wordt stilaan onduidelijk of Tocqueville het nog wel had over ‘Dieu 

d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob, non des philosophes et des savants’ om het in de 

bekende woorden van Pascal te formuleren.
63

 

Algemeen genomen, had Tocqueville veel eerbied voor religie en in zowel zijn 

historische als zijn politieke analyses trachtte hij normaal heel rigoureus te werk te gaan. 

                                                 
60

 Theoretisch behoorde Algerije toen tot het Franse grondgebied, maar het leek een evidentie voor Tocqueville 

dat de islamitische Algerijnen onder koloniaal bewind, nooit zouden evolueren tot volwaardige Franse 

staatsburgers. 
61

 Tocqueville noemde zichzelf althans katholiek, zie (DA1, 229) en (OC IX, 57). 
62

 De enige verwijzingen naar het Oude Testament die ik vond in heel Tocquevilles oeuvre bevinden zich in zijn 

besprekingen van de Koran. In zijn bespreking van een hoofdstuk daaruit stelde hij dat dat hooguit wat 

aangepaste oudtestamentische verhalen bevatte, maar toch liet hij niet na te vermelden dat de joden erin 

worden terechtgewezen: ‘Ce chapitre très long ne contient presque aucun précepte ; ce sont des histoires de 

l'Ancien Testament un peu altérées et des apostrophes aux juifs et aux païens’. (NOTES, 42) Voorts wees hij 

erop dat Mohammed zich graag bediende van terreur, waarna hij meteen opmerkte dat hij meer aan het Oude 

Testament had ontleend dan aan het Nieuwe: ‘Et il emploie la terreur plus que tout autre mobile. Mahomet a 

évidemment beaucoup pris au Nouveau et à l'Ancien Testament, mais bien plus à l'Ancien qu'au Nouveau’. 

(NOTES, 45) Zie ook een eerder besproken citaat uit Tocquevilles annotaties van de Koran. (NOTES, 38) 
63

 (Pascal 1954, 554). 
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Wanneer men echter al zijn uitspraken over het jodendom naast elkaar legt, leek hij even te 

crashen op deze vlakken; hij miskende enkele grondslagen van het christendom, op historisch 

vlak waren zijn uitspraken van een beroerd niveau en het leek nooit bij hem te zijn 

opgekomen dat de joden op het vlak van de nationale of internationale politiek ooit nog enige 

rol van betekenis hadden kunnen spelen. Niettemin, doorheen zijn oeuvre waren zijn 

uitlatingen over het jodendom te marginaal om zijn houding ten aanzien van het jodendom en 

de joden te kwalificeren als antisemitisch.  





10. De Islam 

INLEIDING 

Hoewel het hindoeïsme de religie is die Tocqueville het meest uitvoerig heeft bestudeerd 

op het inhoudelijke, theoretische, theologische vlak, heeft hij zich op het praktische vlak meer 

verdiept in de islam. Zijn bezoeken aan Algerije, zijn politieke ervaring in de Franse kolonie 

en zijn rechtstreekse confrontaties met een moslimbevolking maakten dat hij de islam 

waarschijnlijk toch beter kende dan het hindoeïsme of eender welke andere niet-christelijke 

religie. Misschien verklaart dat waarom zijn mening over deze religie genuanceerder was dan 

over het hindoeïsme en het jodendom. Tocquevilles kijk op de islam is ook de enige van de 

niet-christelijke religies die al door meerdere Tocqueville scholars werd besproken, zij het 

quasi uitsluitend in de marge van besprekingen van zijn kijk op de kolonisatie van Frans-

Algerije. Zoals werd aangegeven in het zevende hoofdstuk vertonen de meeste van deze 

commentaren echter een gemeenschappelijk probleem, namelijk dat steevast wordt uitgegaan 

van een kladtekst waarvan Tocqueville zich in een (onvertaalde) brief uitdrukkelijk heeft 

gedistantieerd (cf. infra). 

Tocquevilles toegenomen interesse voor de islam na het verschijnen van het tweede 

volume van De la démocratie had alles te maken met de kolonisatie van Frans-Algerije. Hij 

zag daarin een opportuniteit om zijn land terug meer uitstraling te geven, maar hij 

beschouwde het ook als een interessante uitdaging om de islamitische Algerijnen 

daadwerkelijk te verheffen. Zijn intenties daaromtrent waren oprecht en hij begon eraan met 

volle moed. 

Wat de voorgeschiedenis van het land betreft, is hij niet verder teruggegaan dan de 

Ottomaanse overheersing, die direct vooraf ging aan de Franse kolonisatie van het land. 

Wellicht wilde hij enkele donkere pagina’s uit de westerse geschiedenis liever niet in 

herinnering brengen en misschien ging hij er ook van uit dat de Algerijnen weinig historisch 

bewustzijn hadden. Gezien hun toenmalige scholingsgraad was dat waarschijnlijk inderdaad 

beperkt, maar volkeren zijn vaak eerder historisch geconditioneerd dan bewust ten aanzien 

van een vijand uit het verleden. Ze kennen niet noodzakelijk de concrete historische feiten, 

maar eens een vijandbeeld is gevormd, kan dat vele generaties lang blijven doorwerken en 

misschien had Tocqueville dat onderschat. 

De moeilijke verhoudingen tussen het Westen en de islam ontstonden al kort na de 

stichting van deze religie en sindsdien zijn de relaties nooit vrij geweest van spanningen. 

Tocqueville had ooit gesteld: ‘L’homme est pour ainsi dire tout entier dans les langes de son 

berceau’.
1
 Hij had daarbij gesteld dat hetzelfde geldt voor een land. Als dat ook zou gelden 

voor de verhoudingen tussen beschavingen, beloofde dat alvast weinig goeds. Misschien was 

Tocqueville zich ook onvoldoende bewust van de wijze waarop hij als westerling zelf was 

geconditioneerd door de geschiedenis in zijn perceptie van de islam. 

Volgens Samuel Huntington zijn doorheen de geschiedenis altijd al gauw moeilijkheden 

ontstaan wanneer islamitische beschavingen geconfronteerd werden met een niet-

islamitische. Meermaals concludeerde hij: ‘Islam has bloody borders’.
2
 Men kan zich daarbij 

de vraag stellen of dat anders is voor de Westerse beschaving. Huntington wees erop dat de 

islamitische beschaving de enige is die de westerse ooit existentieel heeft kunnen bedreigen 

                                                 
1
 (DA1, 25). 

2
 (Huntington, The Clash of Civilizations? 1993, 35), (Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking 

of the World Order 1996, 15). 
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en dat tot tweemaal toe.
3
 Volgens Bernard Lewis leefde het Westen gedurende bijna duizend 

jaar onder constante dreiging van de islam.
4
 Vanaf de zevende tot halfweg de achtste eeuw 

had de islam grotendeels zijn grenzen met het christendom bepaald na veroveringstochten in 

Noord-Afrika, het Midden-Oosten, Perzië, Noord-India… Aansluitend begon de zogenaamde 

islamitische Gouden Tijd. Uiteraard waren er ook veroveringen op Europese bodem, waar de 

Moren een lichtpunt van beschaving vormden – niet noodzakelijk van tolerantie, daarover 

bestaat onenigheid – in ons toen nog onderontwikkeld continent, dit zowel op het vlak van de 

kunsten, filosofie, wetenschappen, geneeskunde, technologie als architectuur. Bij de aanvang 

van de tiende eeuw besloten de islamitische geleerden echter de ‘Poorten van de idjtiha’ te 

‘sluiten’. Van dan af werden verdere interpretaties van de Koran en de Hadith als onwenselijk 

beschouwd. 

Aan het eind van de elfde eeuw begonnen de christenen terug te slaan, met een 

herovering van het Iberische kalifaat Córdoba en van het emiraat Sicilië, om vervolgens een 

reeks kruistochten aan te vatten met als doel de verovering van het Heilige Land en de 

omliggende gebieden. In diezelfde tijd veroverden de troepen van Dzjengis Khan overigens 

nog meer gebied in de moslimwereld. 

Aan het eind van de dertiende eeuw moesten de christenen het Midden-Oosten echter 

opnieuw prijsgeven en intussen hadden de Ottomanen een veroveringstocht aangevat die het 

Byzantijnse Rijk verzwakte, om vervolgens grote delen van de Balkan in te palmen, evenals 

Constantinopel en Noord-Afrika, inclusief Algerije. In de vijftiende eeuw maakte de 

Reconquista Europa geheel islamvrij en nieuwe ontwikkelingen op het vlak van scheepvaart 

lieten Europeanen toe om door te dringen tot regio’s die tot dan toe ontoegankelijk waren 

voor het Westen. Daardoor werden de contacten tussen de islam en het Westen tijdelijk 

minder intens; een tijdperk dat duurde tot aan het begin van de kolonisatie. 

Aangezien Tocquevilles kijk op de islam heel nauw samenhing met de kolonisatie van 

Algerije, is de bespreking ervan maar mogelijk door regelmatig terug te komen op die 

kolonisatie. 

TOCQUEVILLES KENNIS VAN DE ISLAM 

In een brief aan Gobineau, gedateerd 22 oktober 1843, schreef Tocqueville: ‘J’ai 

beaucoup étudié le Coran à cause surtout de notre position vis-à-vis des populations 

musulmanes en Algérie et dans tout l’Orient’.
5
 Hij was ervan overtuigd dat wie een 

moslimland wil koloniseren, de grondslagen van de islam diende te kennen, inclusief de 

repercussies ervan op politiek en maatschappelijk vlak. Die interesse was al gewekt in 1830, 

het jaar dat Frankrijk Algerije inpalmde. Louis de Kergorlay was als officier intens betrokken 

bij de militaire verovering van het land en per correspondentie bracht hij zijn vriend en 

achterneef daarvan uitvoerig verslag uit. 

In Tocquevilles ogen had de revolutie, naast een moeizaam ontluikende democratie, 

vooral veel chaos meegebracht en de gedachte dat de Fransen aan beide zijden van de 

Middellandse Zee voet aan grond hadden sprak hem aan. Niettemin was hij al snel bevreesd 

dat het Franse koloniale avontuur verkeerd zou uitdraaien omwille van de brutale houding 

van heel wat van zijn landgenoten. Tocqueville gebruikte zijn interesse voor en kennis van 

Algerije ook als een kiesthema in zijn electorale campagnes. Zo publiceerde hij in juni en 

                                                 
3
 ‘Islam is the only civilization which has put the survival of the West in doubt and it has done that at least 

twice’. (Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order 1996, 210) 
4
 ‘[…] from the first Moorish landing in Spain to the second Turkish siege of Vienna’. (B. Lewis, Islam and the 

West 1993, 13) 
5
 (OC IX, 69). 
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september 1837 zijn twee Lettres sur l’Algérie in La presse de Seine-et-Oise, ten behoeve van 

zijn potentiële kiezers.
6
 

In maart 1838 schreef hij in zijn correspondentie dat hij de Koran aan het lezen was, 

meer bepaald Le Coran, traduit de l’Arabe, accompagné de notes et précédé d’un abrégé de 

la vie de Mahomet tiré des écrivains orientaux les plus estimés. Deze uitgave van 1751 

bestond uit twee volumes en was van de hand van Claude Savary.
7
 Mogelijks heeft 

Tocqueville de volledige Koran gelezen, maar enkel de eerste 18 van de 114 soera’s 

(hoofdstukken) heeft hij geannoteerd.
8
 Dat is niettemin bijna de helft, aangezien de soera’s 

min of meer volgens lengte zijn geordend.
9
 Tocquevilles opvattingen over de islam kwamen 

al enigszins aan bod in het tweede volume van De la démocratie, maar veel diepgaander in 

zijn correspondenties met Louis de Kergorlay, Francisque de Corcelle en Arthur de 

Gobineau. 

In 1841 ondernam hij een eerste studiereis naar Algerije en in 1846 een tweede. Die 

laatste deed hij in de hoedanigheid van rapporteur van de parlementaire commissie die toen 

belast was met het in kaart brengen van de daadwerkelijke situatie van het land. Bij de 

vaststelling hoe schabouwelijk de kolonie er bij lag en hoe chaotisch zij werd bestuurd rezen 

Tocquevilles haren te berge. Hij concludeerde dat als de modaliteiten daar niet zouden 

wijzigen, de hele Algerijnse kwestie zou uitdraaien op een ‘ommuurde arena’ waarin een 

genadeloos gevecht op leven en dood zou worden beslecht tussen de twee volken.
10

 In het 

lijvige rapport dat hij presenteerde aan de Franse assemblee luidde hij de alarmbel: 

 

[si] nous agissions de manière à montrer qu’à nos yeux les anciens habitants de 

l’Algérie ne sont qu’un obstacle qu’il faut écarter ou fouler aux pieds ; si nous 

enveloppions leurs populations, non pour les élever dans nos bras vers le bien-être et 

la lumière, mais pour les y étreindre et les y étouffer, la question de vie ou de mort se 

poserait entre les deux races. L’Algérie deviendrait, tôt ou tard, croyez-le, un champ 

clos, une arène murée, où, les deux peuples devraient combattre sans merci, et où l’un 

des deux devrait mourir.
11

 

 

Het ministerie voor Algerijnse zaken stemde haar beleid gedeeltelijk en tijdelijk af op 

deze waarschuwingen. Kort nadien hervielen de kolonialen echter in hun politiek van 

flagrante miskenning van de lokale cultuur en van verloochening van hun eigen waarden. Een 

eeuw later werden Tocquevilles woorden pijnlijk bewaarheid. 

Tocqueville mocht dan wel bijzonder goed geïnformeerd zijn over Frans-Algerije, een 

echte islam-expert was hij niet. Zijn kennis over deze religie beperkte zich grotendeels tot de 

intense studie van een islamitisch land – Algerije dus – en zijn eigen lectuur van de Koran. 

Vergeefs had hij gezocht naar een Franstalige versie van de Hadith en teksten over het leven 

van Mohammed. In zijn publicaties over Algerije noemde hij occasioneel ook wel de 

Jemenitische en Turkse moslims en via Montesquieus Lettres persanes en zijn 

correspondentie met Gobineau (die toen werkzaam was op de Franse ambassade in Perzië) 

had hij ook enkele noties van het sjiisme. 

                                                 
6
 In 1837 zette Tocqueville zijn eerste concrete stappen in de politiek. Hij had geopteerd voor de toenmalige 

kieskring Seine-et-Oise, aangezien zijn vader daar eerder prefect was geweest. 
7
 (Savary 1751). 

8
 (OC III-1, 134-62). 

9
 De eerste achttien hoofdstukken omvatten 322 bladzijden van de in totaal 734 bladzijden van Savarys vertaling 

van de Koran. 
10

 (OC III-1, 329). 
11

 (OC9, 443). 
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MOSLIMS IN ALGERIJE 

Wat de Algerijnse moslims betreft, maakte Tocqueville een belangrijk onderscheid 

tussen de Kabylische stammen in het Atlasgebergte en de Arabieren in de valleien… 

 

Toutes les fois que vous apercevez une montagne, vous pouvez tenir pour certain 

qu’elle cache dans ses sinuosités une tribu cabyle et dès que vous apercevez une 

plaine, il faut vous attendre que le camp de l’Arabe va bientôt paraître à l’horizon. Les 

deux races sont donc sans cesse entremêlées, mais jamais elles ne se confondent.
12

 

 

De beide etnische groepen bleken er geheel andere zeden en gewoonten op na te 

houden… ‘Le seul point de contact entre les deux races c’est la religion’.
13

 In 1516 was 

Algerije opgenomen in het zich uitbreidende Ottomaanse Rijk en werd het land bestuurd door 

een Dey, d.i. een door de Ottomaanse sultan aangestelde gouverneur. In de jaren vóór de 

Franse kolonisatie van het land, waren de Ottomaanse bemoeienissen met het land sterk 

afgenomen en heerste de Dey quasi autonoom, ook al bleek die daartoe niet in staat te zijn. 

De Fransen hadden het land aangetroffen in complete wanorde. Een drietal eeuwen had 

de bevolking in onderdrukking geleefd en vooral de Arabieren waren elke vorm van 

zelfbestuur verleerd. Waar het repressieve Ottomaans bestuur dan toch een zekere orde had 

kunnen garanderen, bleef na hun vertrek niets over van de rechtsstaat. Vanuit alle hoeken van 

het land werden rooftochten georganiseerd en dagelijks vonden excessen van geweld plaats. 

Dit alles deed zich vooral voor onder de Arabische bevolking van Algerije. 

De Kabylen waren er al die tijd veel beter in geslaagd om zich te onttrekken aan de 

Turkse overheersing door zich terug te trekken in het Atlasgebergte. Zij leefden er sedentair 

en hadden hun eigen taal. Zij exploiteerden ijzermijnen, fabriceerden buskruit en wapens en 

weefden ruwe stoffen. Voor hun handelsactiviteiten daalden ze graag af naar de Arabische 

dorpen en markten, maar ze zouden er extreem territoriale neigingen op nahouden. Wellicht 

verklaarde dat waarom zij voor zichzelf nog enige orde hadden kunnen bewaren. Maar eender 

welke buitenstaander die één van hun dorpen betrad, ongeacht zijn intenties, zij het om over 

de schone kunsten te praten, over filosofie, economie of beschaving… ‘ils vous couperaient 

la tête assurément’.
14

 Hoe explosief en gewelddadig hun territoriale neigingen ook waren, 

toch meende Tocqueville dat het relatief gemakkelijk zou zijn om hen te charmeren en te 

beschaven. Zolang niet aan hun territorium werd geraakt zouden ze niet oorlogszuchtig zijn. 

Veel belangrijker nog was dat zij minder radicaal waren in hun geloof én gemakkelijk te 

paaien met materiële goederen. Daarin zag Tocqueville twee aanknopingspunten met de 

Kabylen. 

Nochtans was het voor Tocqueville geen optie om de Arabieren of de Kabylen te 

assimileren tot heel conformistische Franse burgers. Hij meende dat het voor alle betrokken 

partijen veel beter zou zijn als de kolonisator de zeden, de beschaving en de bezittingen van 

de lokalen zou respecteren en dat vooral moest worden ingezet op onderlinge handel en 

nijverheid. De vreedzame verhoudingen zouden dan vanzelf volgen, al verwachtte hij wat dat 

betreft dus meer moeilijkheden met de Arabieren dan met de Kabylen. 

Algemeen genomen zou het harmonieus samenleven van Europeanen en Arabieren dus 

wel mogelijk zijn. Tocqueville stelde expliciet dat hij ‘de Arabieren’ en hun (islamitische) 

gewoonten als zodanig niet wereldvreemd vond, laat staan dat ze incompatibel zouden zijn 

met de Europeanen en hun gewoonten. 

 

                                                 
12

 (OC III-1, 130). 
13

 (OC III-1, 131). 
14

 (OC III-1, 132). 
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On aurait également tort de penser que les habitudes civiles des Arabes les rendent 

incapables de se plier à une vie commune avec nous. […] 

Je ne doute point qu’ils ne prissent bientôt notre genre de vie si nous leur donnions un 

intérêt durable à le faire. 

Rien enfin dans les faits connus ne m’indique qu’il y ait incompatibilité d’humeur 

entre les Arabes et nous. Je vois au contraire qu’en temps de paix les races 

s’entremêlent sans peine.
15

 

 

Het is niet zeker dat Tocqueville hier helemaal open was in de formulering van zijn 

gedachten; Algerije moest en zou immers een modelkolonie worden (wat aanleiding kan 

geven tot wishful thinking), maar anderzijds mag niet vergeten worden dat hij een voorwaarde 

stelde aan de compatibiliteit tussen Europeanen en Arabieren… ‘si nous leur donnions un 

intérêt durable à le faire’. Vermoedelijk zullen niet alle Arabieren menen dat daaraan werd 

voldaan. In ieder geval trachtte Tocqueville zijn stelling van comptabiliteit tussen 

Europeanen en Arabieren te illustreren aan de hand van een stadswacht in Algiers waar (op 

bepaalde ogenblikken) zowel Algerijnen als Fransen deel van konden uitmaken en waarbij zij 

gelijke inspanningen moesten doen en blootgesteld werden aan dezelfde gevaren.
16

 

DOMINANTIE EN KOLONISATIE 

Volgens Tocqueville was ‘kolonisatie’ een van de belangrijkste fenomenen van zijn tijd 

en hij was er van overtuigd dat na de val van het Mongoolse Rijk de Engelsen India 

ongestoord hadden kunnen veroveren vanwege de Franse Revolutie.
17

 Op zich stond hij niet 

afkerig ten aanzien van de gedachte dat een Europees land een overzees gebied zou 

koloniseren. Tocquevilles teksten over Algerije werden al meermaals gebundeld uitgegeven
18

 

en over geen enkel thema dat Tocqueville heeft behandeld bestaat zo veel onenigheid in de 

secundaire literatuur als over zijn kijk op de kolonisatie van Frans-Algerije. De hamvraag 

daarbij is dat Tocqueville in zijn verdediging van het kolonialisme zijn eigen liberale 

principes al of niet heeft verloochend.
19

 Sommige commentaren zijn te eufemistisch, anderen 

te kritisch. Die eufemistische commentaren komen vooral uit Franse hoek, mogelijk vanuit 

patriottisme, een onverwerkt verleden of een idealisering van Tocqueville.
20

 De felle 

kritieken op Tocquevilles koloniaal beleid komen hoofdzakelijk uit Engelstalige hoek en zijn 

haast altijd gebaseerd op wat Tocqueville schreef in het werkdocument, genaamd Travail sur 

                                                 
15

 (OC III-1, 152). 
16

 (OC III-1, 153). 
17

 ‘Mais tandis que les révolutions qui accompagnèrent la chute du grand empire mogol ouvraient l’Inde aux 

Anglais, la Révolution française les laissait libres de s’y enfoncer sans crainte’. (OC III-1, 455) 
18

 (OC III-3, 33-440), (Œuvres I, 657-953, 1493-555) en (A. de Tocqueville, De la colonie en Algérie 1988). 
19

 Een heel bescheiden metastudie hierover (de literatuur is veel uitgebreider dan dewelke erin wordt behandeld) 

werd geschreven door Alix Héricord: ‘Libéral versus colonial, sortir de la contradiction ? Pour une étude 

positive de la proposition tocquevillienne d’une « colonisation naturelle »’ (Héricord 2008) 
20

 Volgens diverse auteurs zijn zelfs heel gerenommeerde Tocqueville scholars hier uit de bocht gegaan. Zo 

stelden André Jardin en Jean-Jacques Chevallier in hun inleiding van OC III-3: ‘Qu’il s’agisse de l’esclavage, 

de l’Algérie, de l’Inde anglaise, les problèmes de la colonisation, problèmes du contact des races, sont traités 

par la même plume experte et lucide qui, dans La Démocratie en Amérique, analyse la structure des sociétés 

démocratiques et fait voir les ressorts de leur gouvernement. Mais cette plume est au service des grands 

intérêts nationaux de la France en même temps qu’à celui des valeurs, vérité, justice, liberté, si chères à 

l’auteur’. (OC III-1, 9) Ter vergelijking, Hassane Sohbi schreef: ‘We could say that there are two 

Tocquevilles. One is in the line of Montesquieu, and wrote on the theory of power in the American democracy. 

The other is the real doctrinaire of colonial theories, a technician of colonization, and a racist’. (Sohbi 2011) 

Mijns inziens valt geen van beide stellingen te verdedigen. 
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l’Algérie. Over die tekst schreef hij echter aan Beaumont dat hij onsamenhangend enkele 

ideeën had neergegooid uit de losse pols. Hij waarschuwde zijn vriend dat hij bij het 

schrijven ervan over geen enkele bron beschikte, dat hij slecht was geschreven en dat hij 

hoegenaamd niet was bedoeld voor publicatie.
21

 Bovendien bleek hij behoorlijk ziek te zijn 

geweest tijdens de redactie ervan.
22

 

De brieven waaruit dit bleek werden echter niet naar het Engels vertaald en in 

Engelstalige publicaties worden ze nauwelijks of niet vermeld.
23

 Ten onrechte hanteren heel 

wat critici Travail sur l’Algérie als een soort basisdocument voor Tocquevilles koloniaal 

beleid. De tekst werd vertaald door Jennifer Pitts
24

, maar zij leidde hem niet in. Niettemin 

schreef zij in het voorwoord: ‘we should read it as the blueprint for a colonial society by a 

powerful, prominent, and widely respected expert on the subject [d.i. Frans-Algerije]’.
25

 Als 

Pitts vertrouwd was geweest, met de brief aan Beaumont had ze dit niet geschreven. 

Tocqueville had immers gesteld dat de tekst mollement et lâchement was geschreven, zonder 

wat dan ook van documentatie, ‘L’exactitude et le détail y manquent partout’. Cheryl Welch 

schreef op basis van Pitts’ vertaling van Travail sur l’Algérie een heuse psychologische 

analyse over Tocqueville en felle kritieken. Ook zij bleek niet vertrouwd te zijn met 

Tocquevilles gêne over die slordige en ongeïnformeerde tekst, al drukte ze zich toch al iets 

voorzichtiger uit over de tekst: ‘Possibly a first sketch for a journal article that was never 

completed’.
26

 Niettemin had Tocqueville benadrukt dat hij die tekst had geschreven ‘sans 

aucune vue de publication’. 

Veel officiëler dan zijn Travail sur l’Algérie was zijn eerste verslag daarover als 

woordvoerder (en de facto voorzitter) van de parlementaire commissie, belast met Algerijnse 

aangelegenheden.
27

 In dit verslag, dat hij voorstelde aan de Franse assemblee, schreef hij 

meteen na de inleiding: 

 

La domination que nous exerçons dans le territoire de l’ancienne Régence d’Alger 

est-elle utile à la France ? 

Plusieurs membres de votre commission ont vivement soutenu la négative. 

La majorité, Messieurs, tout en respectant comme elles méritent de l’être, les 

convictions anciennes et très sincères qui faisaient parler les honorables membres, et 

en constatant leur opinion, n’a pas cru qu’il fût nécessaire d’agiter de nouveau devant 

vous des questions si souvent débattues et depuis longtemps tranchées. 

                                                 
21

 ‘[…] j’ai jeté à bâtons rompus quelques idées sur le papier relativement à l’Algérie. […] Cela est mollement 

et lâchement écrit […] sans aucune vue de publication. L’exactitude et le détail y manquent partout. Je n’ai 

dans les mains aucun document. Ils sont tous restés à Paris’. De brief was gedateerd op 21 oktober 1841. (OC 

III-1, 213-4) 
22

 Aan zijn oudste broer Hippolyte schreef hij op 17 oktober 1841: ‘J'ai été il y a un mois très mal en train 

pendant quelque temps. Durant cet état de malaise, j’ai tenté de mettre la dernière main à quelques travaux, 

entre autres à mes notes sur l’Algérie’ (A. de Tocqueville, De la colonie en Algérie 1988, 58) Zie ook nog een 

andere brief daarover die Tocqueville stuurde aan Beaumont op 15 november 1841: (A. de Tocqueville, De la 

colonie en Algérie 1988, 59). 
23

 De enige mij bekende Engelstalige tekst waaruit blijkt dat de auteur waarschijnlijk weet had van ten minste de 

brief van Tocqueville aan Beaumont dateert reeds van 1963, d.i. nog vóór enige Engelse vertaling van 

Tocquevilles teksten over Algerije was verschenen. De brief wordt niet uitdrukkelijk genoemd, maar in zijn 

commentaar op Tocquevilles Travail sur l’Algérie stelde Melvin Richter wel: ‘Destined for the eyes of 

Beaumont alone, this text is significant […]’. (Richter, Tocqueville on Algeria 1963, 379) 
24

 (Pitts 2001, 59-116). 
25

 (Pitts 2001, xxiv). 
26

 (Welch 2003, 253). 
27

 ‘Rapport du 28 mai 1847 au nom de la commission de la Chambre sur les affaires d’Afrique’. (OC9, 423-84) 
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Nous admettrons donc, comme une vérité démontrée, que notre domination en 

Afrique doit être fermement maintenue.
28

 

 

Tocqueville stelde dus enerzijds dat meerdere leden van de commissie ronduit negatief 

hadden geantwoord op de vraag of de dominantie van Algerije nuttig was voor Frankrijk (of 

het ethisch verantwoord was, leek niet aan de orde te zijn geweest), maar anderzijds besloot 

hij uiteindelijk dat de commissie de noodzaak van dominantie aannam als een aangetoonde 

waarheid en dat die stevig moest gehandhaafd blijven. 

Strikt genomen liet Tocqueville dus in het midden of hij al dan niet behoorde tot de 

commissieleden die tegen de dominantie van Algerije waren. Theoretisch zou het kunnen dat 

hij hier rigoureus was in zijn taak als rapporteur van de commissie en een standpunt 

meedeelde dat een meerderheid van de commissie vertegenwoordigde, maar niet het zijne 

was. Anderzijds was de laatste zin van het citaat toch behoorlijk categoriek. Bovendien werd 

het verslag in een typisch tocquevilliaanse stijl opgesteld en dus zou het verbazen dat hij een 

voorts fijnzinnige analyse neerschreef, als hij niet kon instemmen met dat ene resolute 

uitgangspunt ervan. In zijn Travail sur l’Algérie had Tocqueville – onverminderd alle 

gebreken van die tekst – dat standpunt toch ook al verwoord en uit zijn correspondentie blijkt 

nergens dat het hem van het hart moest dat de commissie inging tegen zijn eigen theorie van 

de égalité des conditions. Hij scheen geen drang te voelen om die vreemde kronkel in zijn 

denken te rechtvaardigen. 

Het oogt hoe dan ook vreemd dat Tocqueville leek mee te gaan in een verhaal van 

menselijke ongelijkheid, aangezien hij de Amerikanen zo scherp had veroordeeld voor de 

wijze waarop zij de zwarten behandelden. Nochtans bedacht hij voor dat laatste wel een 

uitleg. Helemaal aan het eind van het verslag vernoemde hij immers dat er occasioneel nog 

een vorm van slavernij bestond in Algerije, wat hij ten stelligste afkeurde.
29

 Hij schreef: 

 

La France n’a pas seulement parmi ses sujets musulmans des hommes libres, 

l’Algérie contient de plus en très petit nombre des nègres esclaves. Devons-nous 

laisser subsister l’esclavage sur un sol où nous commandons ? […] 

Vous n’ignorez pas, Messieurs, que l’esclavage n’a pas, chez les mahométans, le 

même caractère que dans nos colonies. Dans tout l’Orient, cette odieuse institution a 

perdu une partie de ses rigueurs. Mais en devenant plus douce, elle n’est pas devenue 

moins contraire à tous les droits naturels de l’humanité. 

Il est donc à désirer qu’on puisse bientôt la faire disparaître, et la Commission en a 

exprimé le vœu le plus formel.
30

 

 

Wat ook vreemd klinkt is dat Tocqueville de Algerijnen ‘des hommes libres’ noemde, 

aangezien zij de facto in ruime mate waren overgeleverd aan de willekeur van de kolonialen 

(wat uitvoerig bleek uit zijn beschrijvingen van de wijze waarop de Franse kolonialen 

omgingen met de Algerijnen). Niettemin bulkte het rapport van de goede intenties. Voor hem 

kon er geen sprake van zijn om kolonisatie zonder meer op te vatten als het economisch 

                                                 
28

 (OC9, 425-6). 
29

 In het eerste artikel dat verscheen over Tocquevilles kijk op de kwestie in Frans-Algerije (en waarnaar iedere 

latere publicatie over dit onderwerp verwijst) was auteur Melvin Richter op dit punt niet fair in zijn strenge 

oordeel over Tocqueville. Hij verwees namelijk naar een brief van Tocqueville aan John Stuart Mill (OC VI-1, 

326), waarin de eerste aankondigde dat hij zijn verslag zou sturen dat hij had opgesteld als parlementariër met 

betrekking tot de afschaffing van de slavernij in de Franse koloniën. Richter suggereerde ten onrechte dat 

Tocqueville zijn positie daaromtrent later zou hebben herzien uit opportunisme. (Richter, Tocqueville on 

Algeria 1963, 396) Maar het is Tocqueville die als parlementariër het initiatief heeft genomen om elke vorm 

van slavernij in de Franse koloniën af te schaffen en hij is daar altijd heel consequent in gebleven. 
30

 (OC III-1, 330). 
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leegzuigen van een overzees gebied ten koste van de lokale bevolking, wel integendeel. Zo 

stelde hij in datzelfde rapport: 

 

Ce que nous leur devons en tout temps, c’est un bon gouvernement. Nous entendons, 

par ces mots, un pouvoir qui les dirige, non seulement dans le sens de notre intérêt, 

mais dans le sens du leur ; qui se montre réellement attentif à leurs besoins ; qui 

cherche avec sincérité les moyens d’y pourvoir ; qui se préoccupe de leur bien-être ; 

qui songe à leurs droits ; qui travaille avec ardeur au développement continu de leurs 

sociétés imparfaites ; qui ne croit pas avoir rempli sa tâche quand il en a obtenu la 

soumission et l’impôt ; qui les gouverne, enfin, et ne se borne pas à les exploiter.
31

 

 

Tocqueville meende dat de Algerijnse kolonie maar kon bijdragen tot de grootsheid van 

Frankrijk, voor zover de kolonisator erin zou slagen om van Algerije een land te maken 

waarin de voorspoed van de autochtone bevolking ontegensprekelijk is. Hij verweet de 

Engelsen overigens dat zij dat in India niet hadden gedaan.
32

 

Misschien klinkt daardoor ook wat nostalgie naar het aristocratische Ancien Régime 

waar eeuwenlang het prestige van de edelman deels ook werd afgemeten aan de voorspoed 

van diens vazallen, pachters en huispersoneel. Maar in dat geval had Tocqueville ook kunnen 

anticiperen op de mislukking van de hele koloniale opzet, aangezien de aanvankelijke goede 

bedoelingen van die edellieden uiteindelijk ook zijn afgegleden tot dominantie en 

machtsmisbruik. Hij had zich ook kunnen afvragen hoe realistisch het was om te geloven dat 

Fransen massaal hun hebben en houden zouden achterlaten om zich heel belangeloos te gaan 

inzetten voor een bevolking die in Franse ogen nog onbeschaafd was. 

De negentiende-eeuwse onwetendheid over de onhaalbaarheid van een ethisch 

aanvaardbare kolonisatie kan in het geval van Tocqueville niet alles rechtvaardigen. Zijn zo 

geroemde dialectische geschiedenis van Frankrijk (in de inleiding van De la démocratie) 

stelde onder meer dat vanaf de elfde eeuw elke vijftig jaar de adel een stapje daalde op de 

sociale ladder en de burgerij een stapje steeg.
33

 In zijn analyses over Algerije heeft 

Tocqueville zich kennelijk nooit de vraag gesteld wat er met Frankrijk zou zijn gebeurd 

indien halfweg die dialectische cyclus – pakweg in de vijftiende eeuw – alles plots brutaal 

zou zijn verstoord door een vreemde mogendheid met een hoger beschavingsniveau. Stel dat 

die mogendheid in eigen land de vrijheid en de gelijkheid zou hebben bejubeld, maar dat zij 

tegelijk de Fransen zou hebben geplunderd en gedomineerd… De democratie is vooralsnog 

het politiek model dat het best aansluit bij de menselijke natuur en dus zou men kunnen 

stellen dat elk ondemocratisch land dialectisch onderweg is richting democratie. Naast de 

soms ver gezochte analyses die werden geschreven over Tocquevilles kijk op Algerije (en de 

abstractie die vaak ook gemaakt wordt van de geheel andere tijdsgeest), lijkt dit alvast een 

terechte kritiek. 

Tocqueville was echter niet volstrekt naïef in deze zaken en hij anticipeerde wel degelijk 

op een aantal problemen die logischerwijs konden verwacht worden. Zo schreef hij in zijn 

rapport dat het zinloos was om te hopen dat de Fransen de vijandige gevoelens die hun 

bestuur uitlokte in Algerije zouden kunnen onderdrukken. Er kon hooguit gehoopt worden 

                                                 
31

 (OC III-1, 324-5). 
32

 ‘Tout passe à entretenir la machine du gouvernement [anglais], rien à vivifier le pays, rien en routes, canaux, 

ponts […]. Les Anglais, jusqu’à présent, n’ont gardé l’Inde que pour eux et non pour elle…’
32

 Voorts schreef 

hij: ‘Ce n’est pas toujours par des considérations financières et commerciales qu’un peuple doit juger la 

valeur d’une conquête’. (OC III-1, 478) 
33

 ‘Si, à partir du XIe siècle, vous examinez ce qui se passe en France de cinquante en cinquante années, au 

bout de chacune de ces périodes, vous ne manquerez point d'apercevoir qu'une double révolution s'est opérée 

dans l'état de la société. Le noble aura baissé dans l'échelle sociale, le roturier s'y sera élevé ; l'un descend, 

l'autre monte. Chaque demi-siècle les rapproche, et bientôt ils vont se toucher’. (DA1, 6) 
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dat deze gevoelens konden gedempt worden door de Algerijnen te overtuigen van 

gemeenschappelijke belangen: 

 

Ce qu’on peut espérer, ce n’est pas de supprimer les sentiments hostiles que notre 

Gouvernement inspire, c’est de les amortir ; ce n’est pas de faire que notre joug soit 

aimé, mais qu’il paraisse de plus en plus supportable ; ce n’est pas d’anéantir les 

répugnances qu’ont manifestées de tous temps les musulmans pour un pouvoir étran-

ger et chrétien, c’est de leur faire découvrir que ce pouvoir, malgré son origine 

réprouvée, peut leur être utile. Il serait peu sage de croire que nous parviendrons à 

nous lier aux indigènes par la communauté des idées et des usages, mais nous 

pouvons espérer le faire par la communauté des intérêts.
34

 

 

Tocqueville meende dat de islam een gewelddadig potentieel bevatte dat niet 

noodzakelijk tot uiting hoeft te komen. Het frustreerde hem dan ook mateloos dat de Franse 

kolonialen zodanig ageerden dat het voorspelbaar was dat de potentiële gewelddadigheid zich 

effectief zou manifesteren. 

DEMOCRATIE EN ‘DE ISLAM ALS RELIGIE’ 

Tocquevilles algemene beoordeling van de islam 

Tocquevilles oordeel over de islam verschilde niet alleen sterk van zijn lovende oordelen 

over het christendom, maar verschilde toch ook van zijn strenge afwijzing van het 

hindoeïsme en zijn onverschillige afwijzing van het jodendom. De islam is de enige niet-

christelijke godsdienst die hij heeft bestudeerd met zijn gebruikelijke zin voor nuance, al 

werd zijn algemeen oordeel gaandeweg toch ook steeds meer afwijzend.
35

 Maar aanvankelijk 

werden zwakke en sterke punten van de islam kriskras door elkaar vernoemd. Al bij al 

meende hij wel dat de islam het sociaal weefsel van een samenleving kan versterken, of 

daartoe minstens het potentieel heeft, maar van meet af aan heeft hij zich geërgerd aan een 

aantal constitutieve elementen van deze religie. 

Uit zijn annotaties bij het lezen van de Koran kwamen ten minste drie fundamentele 

kritieken naar voor met betrekking tot wat toen soms ‘la religion de Mahomet’ werd 

genoemd. Ten eerste stoorde hij zich aan de veelvuldige oproepen tot geweld, oorlog en het 

vermoorden van ongelovigen. Bovendien meende hij dat de islam weinig ruimte laat voor 

vrijheid. Ten slotte laakte hij de afwezigheid van gescheiden ‘ordes’. Volgens Tocquevilles 

lectuur van de Koran regeert de islam tegelijk over de religieuze, ethische, politieke, 

juridische en maatschappelijke orde. Meer algemeen zou men kunnen stellen dat Tocqueville 

meende dat de islamitische moraal simplistisch was: ‘Tout ce qui tient à la guerre est précis, 

tout ce qui tient à la morale, excepté l’aumône, est général et confus’.
36

 Mohammed zou er 

meer mee begaan zijn dat men hem geloofde en blind gehoorzaamde dan dat hij morele 

regels uitvaardigde en hij zou al gauw naar ‘terreur’ hebben gegrepen. Op het morele vlak 

zou hij niet veel verder raken dan de Tien Geboden, tenzij dan de nadruk die werd gelegd op 

het geven van aalmoezen (wat hij als edelman erg waardeerde): 

                                                 
34

 (OC III-1, 328-9). 
35

 Dat zal deels te maken hebben met voortschrijdend inzicht, maar wellicht ook omdat de correspondentie met 

Gobineau over de islam jaren later plaatsgreep dan de correspondentie met Kergorlay en Corcille. Gobineau 

sprak immers in zulke lovende bewoordingen over de islam dat Tocqueville dat aanvankelijk voortdurend 

trachtte bij te sturen, maar na verloop van tijd leek het hem ook ronduit te irriteren. 
36

 (OC III-1, 159). 
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Mahomet s’occupe bien plus à se faire croire qu’à donner des règles de morale. Et il 

emploie la terreur plus que tout autre mobile. Mahomet a évidemment beaucoup pris 

au Nouveau et à l’Ancien Testament, mais bien plus à l’Ancien qu’au Nouveau. On 

reconnaît Moïse à chaque instant. Il ne sort guère du Décalogue. Il n’y a ajouté que de 

plus grandes prescriptions de l’aumône.
37

 

 

Ten aanzien van Arthur de Gobineau stelde hij dat de decadentie van de moslimwereld 

geheel te wijten is aan de islam.
38

 De correspondentie tussen Tocqueville en Gobineau over 

de islam is overigens onderhoudende literatuur. Hoewel Gobineau wordt beschouwd als de 

vader van het ‘wetenschappelijk racisme’ en hij een rangschikking had opgesteld van de 

volkeren (met bovenaan ‘de Ariërs’) was hij geen antisemiet (wat al kon blijken uit het vorige 

hoofdstuk over het jodendom). Bovendien was hij een heuse islamofiel.
39

 Hun nooit aflatende 

gekibbel bereikte een hoogtepunt over het thema van de islam. In hun correspondentie was 

Gobineau zo lovend over de islam dat Tocqueville het voortdurend nodig vond dat te 

nuanceren. Daarom was hij in zijn correspondentie met Gobineau kritischer over de islam dan 

in die met Francisque de Corcelle en Louis de Kergorlay. Aan die laatste schreef Tocqueville 

zijn algemene bedenkingen over de islam, gedateerd 21 maart 1838, net na het lezen van de 

Koran.
40

 

Tocqueville beschouwde de Koran als een soort archè om de islam te kunnen begrijpen. 

Dat kan klinken als het intrappen van een open deur, maar ook als een miskenning van de 

religieuze verschillen tussen sjiieten, soenieten, soefisten, enzovoort. Er is niettemin iets voor 

te zeggen dat de Koran belangrijker is voor de islam dan de Bijbel voor het christendom, 

aangezien… 

                                                 
37

 (NOTES, 45). 
38

 ‘[La religion de Mahomet] est, à mon sens, la principale cause de la décadence aujourd’hui si visible du 

monde musulman […]. (OC IX, 69). Zie ook een brief van Tocqueville aan Richard Milnes (gedateerd 29 mei 

1844): ‘À mesure que j'ai mieux connu cette religion, j'ai mieux compris que c'est surtout d'elle que sort la 

décadence qui atteint de plus en plus sous nos yeux le monde musulman’. (OC VI-3, 87) 
39

 Nadat Gobineau had gewerkt als kabinetschef van Tocqueville toen die Frans minister van Buitenlandse 

Zaken was, heeft hij de rest van zijn professionele leven in de diplomatie doorgebracht, waarbij hij tweemaal 

een post heeft bekleed op de Franse ambassade in Perzië. De correspondentie tussen Gobineau en Tocqueville 

over de islam speelde zich dan ook voor een belangrijk deel af tussen Perzië en Frankrijk. 
40

 ‘Je lis la vie de Mahomet et le Coran. Cette dernière lecture est une des plus impatientantes choses et des plus 

instructives qui se puissent imaginer parce que l’œil y découvre facilement en y regardant de fort près tous les 

fils à l’aide desquels le prophète tenait et tient encore ses sectateurs. C’est un cours complet d’art prophétique 

que cette lecture-là et je t’engage fortement à la faire. Je ne conçois pas comment Lamoricière a pu dire que 

ce livre-là était un progrès sur l’Évangile. Il n’y a nulle comparaison quelconque à faire suivant moi et je 

trouve que sa seule lecture indique merveilleusement les différentes destinées des musulmans et des chrétiens. 

Le Coran ne me paraît être qu’un compromis assez habile entre le matérialisme et le spiritualisme. Mahomet 

a fait la part du feu, comme on dit, aux plus grossières passions humaines pour pouvoir faire pénétrer avec 

elles un certain nombre de notions fort épurées afin que les premières maintenant les secondes, l’humanité 

marchât passablement, suspendue entre le ciel et la terre. Voilà la vue philosophique et désintéressée du 

Coran ; quant à la partie égoïste, elle est bien plus visible encore. La doctrine que la foi sauve, que le premier 

de tous les devoirs religieux est d’obéir aveuglément au prophète ; que la guerre sainte est la première de 

toutes les bonnes œuvres... toutes ces doctrines dont le résultat pratique est évident se retrouvent à chaque 

page et presque à chaque mot du Coran. Les tendances violentes et sensuelles du Coran frappent tellement les 

yeux que je ne conçois pas qu’elles échappent à un homme de bon sens. Le Coran est un progrès sur le 

polythéisme en ce qu’il contient des notions plus nettes et plus vraies de la divinité et qu’il embrasse d’une vue 

plus étendue et plus claire certains devoirs généraux de l’humanité. Mais il passionne et sous ce rapport je ne 

sais s’il n’a pas fait plus de mal aux hommes que le polythéisme, qui n’étant un ni par sa doctrine ni par son 

sacerdoce ne serrait jamais les âmes de fort près et leur laissait prendre assez librement leur essor. Tandis 

que Mahomet a exercé sur l’espèce humaine une immense puissance que je crois, à tout prendre, avoir été 

plus nuisible que salutaire’. (OC5, 353-4), heruitgegeven in (OC XIII-2, 28-9). 
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[…] le Coran est la source commune dont sont sorties la loi religieuse, la loi civile et 

même en partie la science profane, la même éducation est donnée à ceux qui veulent 

devenir ministres du culte, docteurs de la loi, juges et même savants.
41

 

 

Volgens zijn brief zou lectuur van het leven van Mohammed en van de Koran één van de 

lastigste én meest verrijkende zaken zijn die een mens zich kan inbeelden, aangezien daar 

duidelijk zou worden met welke touwtjes de profeet zijn sektariërs in de hand houdt. De 

Koran noemde hij een aanbevelingswaardige ‘cours complet d’art prophétique’. Niettemin 

kon hij niet begrijpen dat volgens Lamorcière
42

 de Koran een vooruitgang betekende op het 

Evangelie, een standpunt dat hij ook krachtig had bestreden in zijn correspondentie met 

Gobineau.
43

 Voor Tocqueville was de Koran een handig compromis tussen materialisme en 

spiritualisme. Door een beetje toe te geven aan de laagste menselijke hartstochten meende 

Mohammed te kunnen doordringen tot de zuiverste, waardoor de mensheid op aanvaardbare 

wijze ergens tussen hemel en aarde hing. Volgens Tocqueville was dát ten diepste de 

filosofische en belangeloze visie van de Koran, zeg maar de archè van de archè. Zo zou het 

grote belang dat de islam hecht aan het geven van aalmoezen, als gevolg hebben dat de lagere 

klassen van de bevolking zich minder laten afleiden door honger, waardoor zij zich beter 

zouden kunnen concentreren op het goddelijke. Tegelijk zou de schenker van de aalmoes zich 

ervan bewust blijven dat het materiële ondergeschikt blijft aan het spirituele. 

Die handige evenwichtsoefening tussen materialisme en spiritualiteit mag gezien worden 

als een behoorlijk compliment ten aanzien van Mohammed. Want hoezeer Tocqueville het 

materialisme ook misprees, toch meende hij dat – net als voor religie – de neiging daartoe 

deel uitmaakt van de menselijke conditie. De ontkenning daarvan riskeerde zijns inziens het 

materialisme alleen maar aan te wakkeren. De mens heeft immers zowel een lichaam als een 

ziel. Van Pascal had hij bovendien onthouden: ‘L’homme n’est ni ange ni bête, et le malheur 

veut que qui veut faire l’ange fait la bête’.
44

 Dat paste hij dan ook toe op het materialisme. 

Toen Kergorlay zich in een brief geschokt uitliet over het materialisme, antwoordde 

Tocqueville daarop als volgt: 

 

On aura beau faire, on n’empêchera pas que les hommes n’aient un corps aussi bien 

qu’une âme ; que l’ange ne soit renfermé dans la bête. Toute philosophie, ou toute 

religion qui voudra négliger entièrement l’une de ces deux choses, produira quelques 

exemples extraordinaires, mais elle n’agira jamais en grand sur l’humanité voilà ce 

que je crois et ce dont je gémis, car tu sais que, sans être plus détaché qu’un autre de 

la bête, j’adore l’ange et que je voudrais à tout prix le voir prédominer. Je me travaille 

donc la tête sans cesse pour découvrir s’il n’y aurait pas entre ces deux extrêmes un 

chemin moyen où l’humanité pût se tenir et qui ne conduisît ni à Héliogabale ni à 

saint Jérôme car je me tiens pour assuré qu’on n’entraînera jamais le gros des hommes 

vers l’un ni vers l’autre, et moins encore vers le second que vers le premier. Je ne suis 

donc pas aussi choqué que toi de ce matérialisme honnête dont tu te plains si 

amèrement […].
45

 

                                                 
41

 (OC III-1, 174). 
42

 Christophe Léon Louis Juchault de Lamorcière was een tijdgenoot van Tocqueville die als militair had 

deelgenomen aan diverse expedities in Frans-Algerije. Omwille van zijn kennis van het Arabisch had hij een 

tijd de leiding over ‘le bureau des affaires arabes’, een inlichtingendienst die de autochtone bevolking van 

Frans-Algerije controleerde. Later, na het schrijven van Tocqueville, zou Lamorcière het tot generaal-majoor 

brengen om uiteindelijk gouverneur-generaal van Frans-Algerije te worden. (Julien 1964, 332) 
43

 (OC IX, 69). 
44

 (Pascal 1954, 1170). 
45

 (OC5, 325-6). 
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Hij stelde dus permanent op zoek te zijn naar een middenweg voor de mensheid die niet 

leidt tot de perverse en materialistische Heliogabalus, maar ook niet tot de al te heilige 

Hiëronymus (van Stridon). Die tweede weg zou nog kunnen lukken en heilzaam zijn voor een 

beperkt aantal mensen (zoals voor Lesueur), maar niet voor de massa. 

Op basis van zijn standpunt omtrent de genoemde handigheid waarmee de Profeet zou 

omgaan met de menselijke neigingen tot zowel spiritualiteit als materialisme, zou men 

kunnen vermoeden dat Tocqueville meer voelde voor de islamitische kijk op seksualiteit dan 

voor de rooms-katholieke. Voor zover bekend heeft Tocqueville zich nooit uitgelaten over 

het priestercelibaat, maar in zijn analyses van samenlevingen, aanhangers van religies of 

andere mensengroepen trachtte hij altijd uit te gaan van hun behoeften.
46

 

Daar waar de islam rekening houdt met de behoeften betreffende seksualiteit, houdt 

Rome vast aan het priestercelibaat. Beide instituten oordelen dit wenselijk met het oog op 

spiritualiteit; voor moslims is de overweging dat een bevrediging van de behoeften een 

bepaalde rust zou brengen over de gelovige, waardoor hij zich beter zou kunnen concentreren 

op het spirituele. Voor katholieke priesters zou de inspanning die vereist is tot seksuele 

onthouding, dan weer leiden tot een zuiverdere vorm van spiritualiteit (zeg maar de weg van 

Hiëronymus). 

Tocqueville oordeelde dat de Koran een vooruitgang vormde op het polytheïsme, 

aangezien de islamitische opvattingen over het goddelijke ‘plus nettes et plus vraies’ zouden 

zijn en aangezien het een meer omvattende en duidelijkere kijk zou bieden op de algemene 

menselijke plichten. Niettemin sloot hij niet uit dat de islam alles bij elkaar toch meer 

menselijk leed had aangericht dan het polytheïsme. Mohammed zou een enorme kracht 

hebben uitgeoefend op de mensheid die, volgens Tocqueville, uiteindelijk eerder schadelijk 

dan heilzaam was. 

Islam als democratische religie? 

Op één punt meende Tocqueville dat de islam enigszins democratischer is dan de rooms-

katholieke kerk. In zijn persoonlijke nota’s over de islam schreef hij namelijk dat de islam 

geen regulier priesterschap kent.
47

 Dat element zou weliswaar een ondemocratische 

oorsprong kennen, aangezien het zou te wijten zijn aan de gewelddadige oorsprong van de 

islam. In tijden van oorlog is eenheid van bevelvoering immers noodzakelijk en dus dan moet 

gekibbel tussen clerici en politici vermeden worden. Maar, los van zijn oorsprong, 

beschouwde hij dat op zich als een democratisch punt, aangezien dat beter strookt met de 

gedachte dat alle mensen gelijk zijn geschapen in Gods ogen.
48

 Alan Kahan schreef daarover: 

‘[…] a fact that impressed Tocqueville greatly (and perhaps indicates some crypto-

Protestant tendencies)’.
49

 

Niettemin is het duidelijk dat volgens Tocqueville enkele essentiële aspecten van de 

islam hinderpalen opwierpen opdat moslims massaal de democratie zouden omarmen. 

Oproepen tot geweld, gebrek aan vrijheid en een door een heilig boek ingestelde vermenging 

van onder meer kerk en staat… Dergelijke zaken maken de islam moeilijker combineerbaar 

met democratie dan het christendom. 
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Daar komt nog bij dat voor Europeanen de moderne democratie al van bij haar ontstaan 

sowieso connotaties heeft opgeroepen die diametraal tegengesteld zijn aan religie. Hoe dan 

ook spreken religie en democratie grotendeels verschillende aspecten van de menselijke 

conditie aan. Religie is een geloofssysteem dat overtuigingen en rituelen hanteert die 

betrekking hebben op het heilige, het goddelijke, op perfectie. Zij is eerder metafysisch van 

aard en vaak gericht op een andere wereld. Religies laten zich in mindere of meerdere mate 

kenmerken door een dogmatiek van absolute Waarheid en dat kan conflicten oproepen. 

Democratie is daarentegen gericht op deze wereld en maakt doorgaans minder aanspraak op 

absolute waarheden (tenzij dan over principes). Zij wordt veeleer gekenmerkt door een 

nuchter en immanent beeld van mens en maatschappij, met alle sterktes en zwakten die 

daarbij horen. 

Democratie is anderzijds neutraal als zodanig en zo nuchter dat zij kan leiden tot een al te 

ver doorgedreven materialisme en individualisme, maar ook tot nihilisme en een gebrek aan 

zingeving. Precies daarom was Tocqueville zo ‘stupéfait’ om in het meest democratische land 

van de toenmalige wereld – de VS – een diep religieuze én stabiele samenleving aan te 

treffen. De verklaring daarvoor meende hij te vinden in de grondslagen van de christelijke 

leer. 

In De la démocratie had Tocqueville het christelijke geloof geprezen als een geschikte 

remedie tegen de valkuilen van de democratie (en zelfs als de eigenlijke bron van de 

democratie), maar voor andere religies hield hij een slag om de arm. Meteen na het lezen van 

de Koran was hij tot de conclusie gekomen dat Mohammeds invloed op de mensheid 

uiteindelijk eerder schadelijk dan heilzaam was geweest.
50

 Aangezien hij ook meermaals 

melding had gemaakt van constructieve elementen in de islam, moet dat ongetwijfeld 

begrepen worden in die zin dat hij van mening was dat in de geschiedenis van de menselijke 

beschaving het christendom een goede voorbereiding was geweest op Verlichting en 

democratie en dat de daaropvolgende islam een stap achteruit had betekend voor wat betreft 

die voorbereiding. 

In het eerste volume van De la démocratie – dus vóór het lezen van de Koran – sprak 

Tocqueville meermaals over de verzachtende invloed op de zeden die alle religies zouden 

bieden aan de samenleving. Maar in het tweede volume van De la Démocratie – dus na het 

lezen van de Koran – wees hij niettemin op de genoemde kritieken tegen de islam: 

 

Mahomet a fait descendre du ciel, et a placé dans le Coran, non seulement des 

doctrines religieuses, mais des maximes politiques, des lois civiles et criminelles, des 

théories scientifiques. L’Évangile ne parle, au contraire, que des rapports généraux 

des hommes avec Dieu et entre eux. Hors de là, il n’enseigne rien et n’oblige à rien 

croire. Cela seul, entre mille autres raisons, suffit pour montrer que la première de ces 

deux religions ne saurait dominer longtemps dans des temps de lumières et de 

démocratie, tandis que la seconde est destinée à régner dans ces siècles comme dans 

tous les autres.
51

 

 

Tot nog toe heeft de geschiedenis Tocqueville hier niet in tegengesproken. Hij had de 

Amerikanen uitvoerig geprezen omwille van de scheiding die zij maakten tussen kerk en 

staat, wat zou stroken met de meest oorspronkelijke doctrines van het christendom. Vanaf 

keizer Constantinus I en zeker vanaf keizer Flavius Theodosius tot lang na de scholastiek 

bemoeiden christelijke kerken zich niettemin intens met politiek. In het overwegend 

islamitische Turkije werd de scheiding tussen kerk en staat daarentegen tot voor enkele jaren 
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angstvallig bewaard. Dus zowel christelijke als islamitische culturen hebben zowel een 

scheiding als een vermenging van kerk en staat gekend. Niettemin zijn landen die al van vóór 

de kolonisatie christelijk waren massaal oververtegenwoordigd in top zestig van de laatste 

editie van de Global Democracy Ranking (2015), terwijl er geen enkel land in prijkt met een 

overwegend islamitische bevolking.
52

 Bovendien waren de Kruistochten weliswaar verwant 

met de islamitische Heilige Oorlog, alleen is de gedachte aan een Heilige Oorlog ontleend 

aan de Koran, terwijl de Kruistochten onmogelijk te rijmen vielen met de evangeliën. Daarin 

wordt nergens opgeroepen tot geweld en volgens de Bergrede zou Jezus zijn volgelingen 

integendeel opgeroepen hebben hun vijanden lief te hebben en te bidden voor wie hen 

vervolgen (Mattheüs 5:44). In de aantekeningen die hij maakte bij het lezen van de Koran, 

had Tocqueville talloze passages aangestipt waarin werd opgeroepen tot strijd of doodslag ten 

aanzien van ongelovigen.
53

 In een brief schreef hij: 

 

La doctrine que la foi sauve, que le premier de tous les devoirs religieux est d’obéir 

aveuglément au prophète ; que la guerre sainte est la première de toutes les bonnes 

œuvres... toutes ces doctrines dont le résultat pratique est évident se retrouvent à 

chaque page et presque à chaque mot du Coran. Les tendances violentes et sensuelles 

du Coran frappent tellement les yeux que je ne conçois pas qu’elles échappent à un 

homme de bon sens.
54

 

 

Hierbij mag wel opgemerkt worden dat Tocqueville steevast de Koran vergeleek met de 

evangeliën en dus niet met de gehele christelijke Bijbel. Hij zweeg over de oudtestamentische 

passages waarin de Israëlieten bijvoorbeeld door God zouden zijn opgeroepen om dood en 

vernieling te zaaien onder de Amalekieten.
55

 Maar hoe dan ook, tot de bekering van de 

Romeinse keizer Constantinus was het voor alle christenen een volstrekt uitgemaakte zaak 

dat het voor hen niet betaamde om zich in te laten met aardse politiek. Dat Augustinus’ 

Civitas Dei (413-426 n.C.) zo lijvig was had onder meer te maken met het feit dat hij daarin 

iets probeerde aan te tonen dat heel moeilijk aan te tonen valt, namelijk dat het voor 

christenen alsnog zou betamen om hun geloof te vermengen met politiek.
56

 Bovendien hing 

Jezus volgens de evangeliën steevast een positief beeld op van de Samaritanen, die 

andersgelovigen waren, jood noch christen, en die zelfs een historische erfschuld zouden 

hebben gehad ten aanzien van Jezus’ eigen volk.
57

 Op de plaatsen in de evangeliën waar 

Samaritanen worden genoemd, doet Jezus nooit enige poging om hen te bekeren en worden 

ze steevast naar voor geschoven als underdogs die vooral eerbied en mededogen verdienen. 

Zoals gezegd, was de profeet Mohammed daarentegen naast religieus leider ook een 

politiek en militair leider… Om het met een boutade te zeggen: uitgaande van de evangeliën 

en de Koran is het voor christenen illegitiem om kerk en staat te vermengen, terwijl moslims 

toegevingen moeten doen op hun geloof om kerk en staat te scheiden. Zuiver vanuit dat 

oogpunt beschouwd, zou Tocqueville eerder pessimistisch zijn geweest over de 

democratische toekomst van de islamitische wereld. 
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 Het best geklasseerde moslimland, Senegal, staat op de 64
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 plaats. Misschien niet toevallig een moslimland 

waarin decennialang werd toegezien op de scheiding van kerk en staat. 
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Maar tegenover dit alles plaatste Tocqueville wel een aantal nuancerende elementen. Zo 

onderstreepte hij dat het zeer gevaarlijk is om gelijktijdig politieke en religieuze structuren 

omver te werpen, zoals in Frankrijk was gebeurd tijdens de Revolutie: 

 

Lors donc qu’une religion quelconque a jeté de profondes racines au sein d’une 

démocratie, gardez-vous de l’ébranler ; mais conservez-la plutôt avec soin comme le 

plus précieux héritage des siècles aristocratiques ; ne cherchez pas à arracher aux 

hommes leurs anciennes opinions religieuses pour en substituer des nouvelles, de peur 

que, dans le passage d’une foi à une autre, l’âme se trouvant un moment vide de 

croyances, l’amour des jouissances matérielles ne vienne à s’y étendre et à la remplir 

tout entière.
58

 

 

Voor Tocqueville was de traditionele religie van een land immers heel bepalend voor de 

heersende moraal en de vorming van een cultuur. Het was niet alleen in Tocquevilles 

Frankrijk dat men gelijktijdig had afgerekend met de oude politieke structuren én met de 

traditionele geloofstradities. In de eeuw na zijn overlijden gebeurde dat ook in onder meer 

Rusland, Duitsland en China. In die drie landen werden eveneens simultaan de traditionele 

politiek én de traditionele religie grondig overhoop gegooid, waardoor de samenleving op het 

ethische vlak zodanig gedesoriënteerd raakte dat ze uitmondde in bloedbaden die 

moorddadiger waren dan eender welke godsdienstoorlog uit de menselijke geschiedenis.
59

 

Voor Tocqueville was het geen andere optie dat de Algerijnen op hun weg naar 

democratie hun religie zouden afzweren. Op de weg richting democratie, bepleitte hij een 

religieus status quo; niet meer en niet minder religie dan voorheen. Bovendien reikte hij 

enkele ideeën aan die ertoe kunnen bijdragen dat moslims zich enigszins kunnen schikken in 

een democratische moraal… 

 

Sans doute, il serait aussi dangereux qu’inutile de vouloir leur suggérer nos mœurs, 

nos idées, nos usages. Ce n’est pas dans la voie de notre civilisation européenne qu’il 

faut, quant à présent, les pousser, mais dans le sens de celle qui leur est propre ; il faut 

leur demander ce qui lui agrée et non ce qui lui répugne. La propriété individuelle, 

l’industrie, l’habitation sédentaire n’ont rien de contraire à la religion de Mahomet. 

Des Arabes ont connu ou connaissent ces choses ailleurs ; elles sont appréciées et 

goûtées par quelques-uns d’entre eux en Algérie même. Pourquoi désespèrerions-nous 

de les rendre familières au plus grand nombre ? On l’a déjà tenté sur quelques points 

avec succès.
60
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DEMOCRATIE EN ‘DE ISLAM ALS HISTORISCH-CULTUREEL FENOMEEN’ 

Inleiding 

De islam zou een religie zijn met een kort lontje en het Westen heeft dat lontje vóór, 

tijdens en na Tocquevilles leven ontelbare keren aangestoken. In zijn Islam and Liberal 

Democracy stelde de islam-kritische Bernard Lewis: 

 

From a historical perspective it would seem that of all the non-Western civilizations 

in the world, Islam offers the best prospects for Western-style democracy. 

Historically, culturally, religiously, it is the closest to the West, sharing much – 

though by no means all – of the Judeo-Christian and Greco-Roman heritage that 

helped to form our modern civilization. From a political perspective, however, Islam 

seems to offer the worst prospects for liberal democracy. Of the forty-six sovereign 

states that make up the international Islamic Conference, only one, the Turkish 

Republic, can be described as a democracy in Western terms, and even there the path 

to freedom has been beset by obstacles. Of the remainder, some have never tried 

democracy; others have tried it and failed; a few, more recently, have experimented 

with the idea of sharing, though not of relinquishing, power.
61

 

 

Dat de islam vanuit politiek perspectief the worst prospects for liberal democracy zou 

bieden, heeft niet alleen te maken met religie, maar zeker ook met de wijze waarop heel wat 

islamitische volkeren historisch werden geconditioneerd in hun ervaringen met het Westen, 

waardoor het voor vele moslims lijkt alsof democratie onlosmakelijk is verbonden met 

hypocrisie. 

Kolonisatie en beschaving 

Voor Tocqueville was het als een koude douche om vast te stellen hoe barbaars en 

contraproductief de Franse kolonialen tekeergingen in Algerije. Velen onder hen meenden dat 

de islamitische cultuur in Noord-Afrika eenvoudigweg geen cultuur was… Volgend citaat is 

wat langer, maar laat ons, westerlingen, toe om te proeven van de wijze waarop heel wat 

moslims voor het eerst hebben kennisgemaakt met ‘democratische’ volkeren. 

 

Les villes indigènes ont été envahies, bouleversées, saccagées par notre administration 

plus encore que par nos armes. Un grand nombre de propriétés individuelles ont été, 

en pleine paix, ravagées, dénaturées, détruites. Une multitude de titres que nous nous 

étions fait livrer pour les vérifier n’ont jamais été rendus. Dans les environs même 

d’Alger, des terres très fertiles ont été arrachées des mains des Arabes et données à 

des Européens qui, ne pouvant ou ne voulant pas les cultiver eux-mêmes, les ont 

louées à ces mêmes indigènes qui sont ainsi devenus les simples fermiers du domaine 

qui appartenait à leurs pères. Ailleurs, des tribus ou des fractions de tribus qui ne nous 

avaient pas été hostiles, bien plus, qui avaient combattu avec nous et quelquefois sans 

nous, ont été poussées hors de leur territoire. On a accepté d’elles des conditions 

qu’on n’a pas tenues, on a promis des indemnités qu’on n’a pas payées, laissant ainsi 

en souffrance notre honneur plus encore que les intérêts de ces indigènes. Non 

seulement on a déjà enlevé beaucoup de terres aux anciens propriétaires, mais, ce qui 

est pire, on laisse planer sur l’esprit de toute la population musulmane cette idée qu’à 

nos yeux la possession du sol et la situation de ceux qui l’habitent sont des questions 
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pendantes qui seront tranchées suivant des besoins et d’après une règle qu’on ignore 

encore. 

La société musulmane, en Afrique, n’était pas incivilisée ; elle avait seulement une 

civilisation arriérée et imparfaite. Il existait dans son sein un grand nombre de 

fondations pieuses, ayant pour objet de pourvoir aux besoins de la charité ou de 

l’instruction publique. Partout nous avons mis la main sur ces revenus en les 

détournant en partie de leurs anciens usages ; nous avons réduit les établissements 

charitables, laissé tomber les écoles, dispersé les séminaires. Autour de nous les 

lumières se sont éteintes, le recrutement des hommes de religion et des hommes de loi 

a cessé ; c’est-à-dire que nous avons rendu la société musulmane beaucoup plus 

misérable, plus désordonnée, plus ignorante et plus barbare qu’elle n’était avant de 

nous connaître. 

Il est bon sans doute d’employer comme agents de gouvernement des indigènes, mais 

à la condition de les conduire suivant le sentiment des hommes civilisés, et avec des 

maximes françaises. C’est ce qui n’a pas eu lieu toujours ni partout, et l’on a pu nous 

accuser quelquefois d’avoir bien moins civilisé l’administration indigène que d’avoir 

prêté à sa barbarie les formes et l’intelligence de l’Europe.
62

 

 

Vlak vóór dit citaat schreef Tocqueville nog dat de Fransen bij momenten soms ook in 

het andere uiterste vervielen. Zo voerden zij jaarlijks talloze Algerijnen kosteloos naar 

Egypte, als opstap voor hun pelgrimstocht naar Mekka, iets wat de Ottomaanse Dey nooit had 

gedaan. Sommige Algerijnse moslims werden ook bedacht met protserige eretekens en bij 

opstanden kon het gebeuren dat de Fransen plots verrassend zachtmoedig reageerden… Daar 

pakten ze graag mee uit op Franse bodem om het nationale geweten te sussen. De Fransen 

zouden de Algerijnen gaan beschaven, maar op dat vlak was er geen beleid; noch in theorie, 

noch in de praktijk. Het algemene koloniaal beleid kwam er grosso modo op neer dat zo veel 

mogelijk geld moest worden binnengehaald met zo weinig mogelijk herrie en 

gewetenswroeging. 

Niettemin bleef Tocqueville geloven in het koloniale ideaal om minder ontwikkelde 

volkeren te verheffen. In de negentiende eeuw was het aantoonbare verschil (qua scholing, 

industrialisatie, economie, administratie, bestuur…) tussen het Westen en quasi alle kolonies 

immers nog zo massief dat we ons dat vandaag nauwelijks kunnen voorstellen (‘elle avait 

seulement une civilisation arriérée et imparfaite’). Zo hadden de Kabylen in de negentiende 

eeuw geen echte geschreven taal, laat staan een noemenswaardige geschiedschrijving of 

administratie. 

Tocqueville meende dat de Fransen pijnlijk hadden gefaald om Noord-Afrikaanse 

moslims enige beschaving bij te brengen. Niet alleen was de beschaving van de lokale 

bevolking achteruit geboerd sinds de komst van de kolonialen (‘nous avons rendu la société 

musulmane […] plus barbare qu’elle n’était avant de nous connaître’), maar ook die van de 

kolonialen zelf (‘Autour de nous les lumières se sont éteintes’).
63

 Gewelddadige 

onderdrukking en uitbuiting, een compleet gebrek aan respect voor de autochtone bevolking, 

evenals de miskenning van haar zelfbeschikkingsrecht, haar cultuur en haar 

eigendomsrechten… Zo maakte de islamitische wereld voor het eerst kennis met de vrije 

westerse wereld en de democratie. Uiteraard had deze wereld vóór de democratische tijden al 

via de Kruistochten kennis gemaakt met het (oude) Westen. Dat westerlingen er zo moeilijk 

in slagen om moslims te overtuigen van de ‘universaliteit’ van heel wat ‘westerse’ waarden, 
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heeft dus niet alleen te maken met een mogelijke incompatibiliteit van waardenkaders, maar 

zeker ook met het feit dat westerlingen zo vaak zelf die waarden geweld hebben aangedaan in 

hun contacten met moslims. Het moet ongetwijfeld overgekomen zijn als een misplaatste 

farce als de Algerijnen onder koloniaal bewind hoorden over de Franse democratische 

waarden van liberté, égalité et fraternité. 

Ook als vandaag westerlingen, vol goede moed, moslims tegemoet treden met theorieën 

zoals overlapping consensus
64

 of Verfassungspatriotismus
65

, dan zou het grootste obstakel 

om hen te overtuigen niet noodzakelijk gelegen zijn in het aantonen van de rationele 

consistentie van die theorieën of het wederzijdse belang dat moslims en westerlingen daarbij 

kunnen hebben. Een belangrijk obstakel dat kan verhinderen opdat een dergelijke theorie 

wordt aanvaard door heel wat moslims is het feit dat zij mogelijk negatief geconditioneerd 

zijn ten aanzien van de praktische uitkomst van westerse theorieën die pretenderen universeel 

te zijn. Deze kunnen maar ingang vinden van zodra moslims daadwerkelijk het gevoel 

hebben dat zij door westerlingen op voet van gelijkheid worden behandeld. Als het klopt dat 

de gelijkheid der bestaanscondities le fait générateur is van de democratie, dan geldt dat 

logischerwijs ook voor moslims. Alleen hebben zij het moeilijk om uit de geschiedenis te 

concluderen dat westerlingen hen effectief als gelijken beschouwen, waardoor velen onder 

hen sceptisch staan ten aanzien van alle theorieën die vertrekken vanuit het 

gelijkheidsbeginsel. 

Tocquevilles lange citaat werpt dan ook een bijzonder licht op de volgende woorden van 

Huntington: ‘These images of the West as arrogant, materialistic, repressive, brutal, and 

decadent are held not only by fundamentalist imams but also by those whom many in the 

West would consider their natural allies and supporters’.
66

 Tocqueville gaf een indruk van 

hoe talloze moslims zich een beeld hebben gevormd van het Westen en haar politieke 

(democratische) cultuur. Dit citaat kan in ieder geval helpen om te begrijpen waarom veel 

(vooral laaggeschoolde) moslims sympathie voor het Westen, inclusief het westerse politieke 

model, vaak beschouwen als verraad en collaboratie. Niettemin meende Tocqueville dat via 

eerlijke handelsrelaties met ten minste de aanhangers van een aantal varianten van de islam 

toenadering mogelijk moest zijn.
67

 Uiteraard kan men de ideeën van fanatici niet afkopen met 

materiële goederen, maar via eerlijke handel kan de voedingsbodem van het fanatisme wel 

worden teruggeschroefd. 
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 In verband met zijn overlapping consensus stelde Rawls: ‘Here I shall suppose – perhaps too optimistically – 

that, except for certain kinds of fundamentalism, all the main historical religions admit of such an account and 

thus may be seen as reasonable comprehensive doctrines’. (Rawls 1993, 170) Bijgevolg ging Andrew March 

met een open geest diep in op de islamitische exegese en culturele tradities om uit te maken in welke mate een 

overlapping consensus kan gevonden worden met moslims. (March 2009) Daarmee bestudeerde hij slechts 

een luik van deze kwestie (een luik dat Tocqueville overigens ook behandelde). In lijn met de liberale traditie 

van Rawls, liet March echter na om in te gaan op een aantal historische particulariteiten, waardoor het wel 

mogelijk is om overlappende domeinen te vinden tussen de islam en het Westen, zonder enige garantie op 

praktisch succes, aangezien niet werd stilgestaan bij de reserves die heel wat moslims hebben om een dergelijk 

debat überhaupt aan te gaan als gevolg van die historische particulariteiten. Het probleem aan Rawls’ criterion 

of reciprocity is dat men er zelden toe komt om alles met open vizier te bespreken. 
65

 Als alternatief op het nationaal patriottisme overdachten auteurs als Dolf Sternberger (Sternberger 1990), 

Jürgen Habermas (Habermas 1992) en Jürgen Seifert (Seifert 2001) het ‘Verfassungspatriotismus’ of 

‘constitutioneel patriottisme’ dat beoogt om abstractie te maken van het gemeenschappelijk verleden en zich 

vooral focust op een gemeenschappelijke toekomst, niet gebaseerd op een nationale identiteit, maar op 

gedeelde waarden en principes. Het is uiteraard de vraag in welke mate er bereidheid bestaat onder veel 

moslims om abstractie te maken van een onverwerkt verleden, te meer als er een instinctieve scepsis bestaat 

ten aanzien van principes die het Westen aanprijst als universeel of wederkerig. 
66

 (Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order 1996, 214). Herinner in dat 

verband ook de eerder gemaakte verwijzing naar president George W. Bush’ State of the Union van 2002: 

‘America and Afghanistan are now allies against terror’. 
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 (OC III-1, 131-2). 
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Quid islamitische Verlichting? 

Het ideaal om ‘minder ontwikkelden’ te ‘beschaven’ (of ze dat nu willen of niet) is 

intussen besmet door de geschiedenis. Vandaag spreken we veeleer in termen van Verlichting 

en democratisering. De islam zou nog niet democratisch zijn omdat zij nog geen Verlichting 

heeft doorgemaakt. Maar ‘beschaving’, ‘Verlichting’ en ‘democratisering’ zijn begrippen die 

aansluiten bij de menselijke natuur en zijn grandeur. In die zin komt elk volk ervoor in 

aanmerking, voor zover de juiste context aanwezig is. 

In verschillende van zijn publicaties maakte Louis Dupré zich bedenkingen als deze: 

‘Islam never had to go through a prolonged period of critically examining the validity of its 

spiritual vision, as the West did during the 18th century’.
68

 Een column in The International 

Herald Tribune kopte ook: ‘Wanted, an Islamic Enlightenment to end religious 

intolerance’.
69

 

Tocqueville meende dat een Verlichting binnen de islam niet onmogelijk is, zij het onder 

voorwaarden (die tot op heden niet zijn vervuld). Zo schreef hij in het eerste van zijn twee 

lijvige parlementaire rapporten over Frans-Algerije: 

 

L’islamisme n’est pas absolument impénétrable à la lumière ; il a souvent admis dans 

son sein certaines sciences ou certains arts. Pourquoi ne chercherions-nous pas à faire 

fleurir ceux-là sous notre empire ? Ne forçons pas les indigènes à venir dans nos 

écoles, mais aidons-les à relever les leurs, à multiplier ceux qui y enseignent, à former 

les hommes de loi et les hommes de religion, dont la civilisation musulmane ne peut 

pas plus se passer que la nôtre. 

Les passions religieuses que le Coran inspire nous sont, dit-on, hostiles, et il est bon 

de les laisser s’éteindre dans la superstition et dans l’ignorance, faute de légistes et de 

prêtres. Ce serait commettre une grande imprudence que de le tenter. Quand les 

passions religieuses existent chez un peuple, elles trouvent toujours des hommes qui 

se chargent d’en tirer parti et de les conduire. Laissez disparaître les interprètes 

naturels et réguliers de la religion, vous ne supprimerez pas les passions religieuses, 

vous en livrerez seulement la discipline à des furieux ou à des imposteurs. On sait 

aujourd’hui que ce sont des mendiants fanatiques, appartenant aux associations 

secrètes, espèce de clergé irrégulier et ignorant, qui ont enflammé l’esprit des 

populations dans l’insurrection dernière, et ont amené la guerre.
70

 

 

In verband met een mogelijke Verlichting binnen de islam, pleitte Tocqueville er dus 

voor om de constructieve krachten binnen deze religie te stimuleren met respect voor de 

culturele eigenheid van moslims. In een eerder citaat zagen we al dat Tocqueville meende dat 

de houding van de kolonisator op dat vlak zowel een constructieve als een destructieve rol 

kan spelen.
71

 Die rol kon zijns inziens constructief zijn als men de gekoloniseerde 

moslimpopulatie de ruimte laat haar eigen scholen op te richten en als gewerkt zou worden 

met haar eigen, degelijk opgeleide leraars, juristen en geestelijken. De kolonialen zouden een 

mogelijke Verlichting binnen de islam echter tegenwerken wanneer zij deze religie in haar 

geheel misprijzen of onderdrukken, bijvoorbeeld vanuit de veronderstelling dat op die manier 

het religieus extremisme zou worden getemperd. Het resultaat van dat laatste zou immers zijn 

dat vooral de heilzame krachten binnen de islam worden gedoofd, want alleen zij zouden zich 
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 Zie onder meer (Dupré 2004, ix). 
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 (Friedman 2001). 
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 (Œuvres I, 815). 
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 ‘[…] les élever dans nos bras vers le bien-être et la lumière’ versus ‘[…] les y étreindre et les y étouffer’. 
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daardoor laten intimideren. De extremistische krachten zouden daarin vooral een bijkomende 

motivatie vinden om zich te verzetten. Zij zouden zich dan ondergronds versterken en de 

leiding nemen. De clerus zou op die manier uiteindelijk gedomineerd worden door 

ongeletterde extremisten die het volk clandestien opruien tegen de kolonisator, inclusief diens 

verlichte ideeën. 

In de openingszinnen van zijn legendarische essay Beantwortung der Frage: Was ist 

Aufklärung?, legde de grootste Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant uit wat Verlichting 

überhaupt is: 

 

AUFKLÄRUNG ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten 

Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne 

Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn 

die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung 

und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! 

Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der 

Aufklärung.
72

 

 

Verlichting zou dus gelegen zijn in het afleggen van de mens zijn aan zichzelf te wijten 

‘onmondigheid’. Dat wil zeggen het afleggen van het onvermogen om zonder leiding van 

anderen, zich van het eigen verstand te bedienen. Verlichting staat kortom voor een vorm van 

zelfstandigheid die maar kan bekomen worden door de onttrekking aan de leiding van 

anderen. In zijn essay heeft Kant het dan ook meermaals over ‘voogden’ en heel kernachtig 

staat Verlichting voor ‘ontvoogding’ in de breedst mogelijke betekenis. 

Ondanks deze brede betekenis, is het duidelijk dat doorheen het westerse 

Verlichtingsproces vooral de ontvoogding van kerk en religie in het oog sprong. Ook Kant 

schreef dat hij in zijn essay het belangrijkste punt van de Verlichting bij de religieuze 

aangelegenheden had gelegd, omdat met betrekking tot kunsten en wetenschappen 

overheersers er geen belang bij hebben de bevoogder over hun onderdanen te spelen. 

Bovendien, zo schreef hij, omdat die onmondigheid, niet alleen de meest schadelijke, maar 

ook de meest onterende is.
73

 

Maar met betrekking tot de islam riskeert dit standpunt – dat op zich niet noodzakelijk 

foutief is – meer verwarring dan verheldering te brengen. Enkele uitzonderingen niet te na 

gesproken (waarvan vandaag Saoedi-Arabië het voorbeeld bij uitstek is) werden na hun 

onafhankelijkheid de meeste landen met een moslimmeerderheid onder de bevolking minder 

bevoogd door haar religieuze overheden dan door seculiere dictators. Het Westen heeft heel 

wat van die figuren een hand boven het hoofd gehouden uit angst voor religieus geweld: Ben 

Ali in Tunesië, Liamine Zéroual in Algerije, Hosni Moebarak in Egypte, Saddam Houssein in 

Irak, Shah Pahlavi in Iran… In al die gevallen waren de bevoogders niet de religieuze leiders, 

integendeel, al van bij de aanvang van de kolonisatie werden religieuze leiders zelf 

onderdrukt. 

Dat is precies de tegenovergestelde politiek dan dewelke Tocqueville bepleitte. Hij 

meende immers dat een dergelijke politiek er vooral toe zou leiden dat moslims eerder kracht 

putten uit hun religie om een vuist te maken tegen de entiteiten die zij ervaren als voogd. Tot 

aan de Arabische Lente en deels tot op heden, werd in veel islamitische landen de islam zelf 
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bevoogd, waardoor religieuze leiders vaak eerder worden gezien als vrijheidsstrijders dan als 

voogden. 

Bij heel wat islamitische volkeren veronderstelt een verlichting dus in eerste instantie een 

ontvoogding van dictators en het Westen. Dat is hoogst paradoxaal, aangezien het Westen 

sterk aanstuurt op een ontvoogdingsproces binnen de islamitische wereld, terwijl talloze 

moslims nu net het Westen ervaren als bevoogder. Precies die westerse aansturing hoe 

moslims zich wel en niet zouden moeten verlichten, kan ervaren worden als een vorm van 

bevoogding die op gespannen voet staat met verlichting in de juiste betekenis. Als moslims 

zich onder westerse impuls gedwee zouden ontvoogden van de islam, dan zouden ze op die 

manier de westerse bevoogding bevestigen en zich dus misschien net niet ontvoogden. 

Het lijkt alsof er tussen het Westen en de islam constant een onuitgesproken dispuut 

plaatsvindt over twee onvolledige en daarom foutieve visies op ontvoogding. Verlichting is 

immers geen kwestie van ofwel ontvoogden van religie ofwel ontvoogden van het Westen en 

de dictators. Verlichting is een maatschappelijke, zeg maar culturele, overgang van algemene 

aanhorigheid en onderwerping naar mondigheid en het maken van eigen keuzes op haast alle 

denkbare domeinen, een heel brede evolutie van algemene heteronomie naar algemene 

autonomie. Dus wanneer de Arabische wereld – en bij uitbreiding de hele islambeschaving – 

er zou in slagen om zich politiek te ontvoogden van hun dictators en van het Westen, zal de 

ontvoogding van de religie wellicht automatisch volgen. Immers, eens de ontvoogding binnen 

de gevoeligste domeinen wordt ontketend, dan proeven de burgers de smaak van autonomie, 

waardoor de andere domeinen geneigd zijn te vallen als dominostenen. Een dergelijk 

domino-effect is nu net verlichting. De Arabische Lente was een ontvoogdingsstrijd op het 

domein van de interne politiek en het islamitisch geïnspireerd terrorisme is een 

ontvoogdingsstrijd op het domein van de externe politiek. Uiteraard kan men 

moslimextremisten bezwaarlijk beschouwen als verlichtingsdenkers, maar hun terreur wordt 

vaak aangestuurd vanuit een gevoel van bevoogding door het Westen. 

SLOTBESCHOUWING EN CONCLUSIE: DE PLAATS VAN DE ISLAM IN HET POLITIEKE 

DENKEN VAN TOCQUEVILLE 

In een brief aan Richard Milnes
74

 schreef Tocqueville op 29 mei 1844: 

 

Vous me paraissez seulement comme Lamartine être revenu de l’Orient un peu plus 

musulman qu’il ne convient. Je ne sais pourquoi de nos jours plusieurs esprits 

distingués montrent cette tendance.
75

 Pour mon compte, j’ai ressenti de mon contact 

avec l’islamisme (vous savez que par l’Algérie nous touchons chaque jour aux 

institutions de Mahomet) des effets tout contraires. À mesure que j’ai mieux connu 

cette religion, j’ai mieux compris que c’est surtout d’elle que sort la décadence qui 

atteint de plus en plus sous nos yeux le monde musulman. Quand Mahomet n’aurait 

commis que la faute de joindre intimement un corps d’institutions civiles et politiques 

à une croyance religieuse, de façon à imposer au premier l’immobilité, qui est dans la 

nature des Saoudis, c’en eût été assez pour vouer dans un temps donné ses sectateurs à 

une infériorité d’abord et ensuite à une ruine inévitable. La grandeur, et la sainteté du 

christianisme, est de n’avoir au contraire entrepris de régner que dans la sphère 
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naturelle des religions, abandonnant tout le reste aux mouvements libres de l’esprit 

humain.
76

 

 

De verklaring over het christendom aan het eind was kort door de bocht
77

, maar wat 

Tocqueville misprees aan de islam is hier duidelijk. Hij zag nochtans meerdere gunstige 

elementen in deze religie: de afwezigheid van een priesterschap (waarin Alan Kahan een 

crypto-protestantse neiging vermoedde), een realistische middenweg tussen materialisme en 

idealisme (m.i. is het niet uitgesloten dat Tocqueville op dat punt de islam sterker achtte dan 

het christendom), een nadruk op liefdadigheid (wat hem als edelman na aan het hart lag), een 

potentieel tot verlichting, de mogelijkheid tot samenleven van Europeanen met moslims 

(althans met Arabieren en hun islamitische gewoonten) en een dogmatiek die enkele 

versterkende elementen bevat voor de samenleving… Al die elementen samen konden echter 

niet compenseren dat de islam zijns inziens had gefaald en was ontaard in decadentie omwille 

de vermenging van burgerlijke en politieke instellingen met het religieus geloof. Wat hem 

betrof waren er (toen) nog oplossingen te bedenken voor de oproepen tot geweld uit de 

Koran. In de islam vond hij ook niet het fatalisme of de absurditeiten terug die hij in het 

hindoeïsme had gezien en de vrijheidsbeperkingen van de Koran waren zijns inziens voor een 

groot deel te reduceren tot het gebrek aan godsdienstvrijheid dat dus een gevolg was van zijn 

meest wezenlijke kritiek op de islam, namelijk dus die vermenging van sferen. 

Daarbij mag niet vergeten worden dat Tocqueville zichzelf beschouwde als deel van de 

katholieke kerk die evenzeer de scheiding tussen kerk en staat afwees. Misschien hoopte hij 

op een vergelijkbare houding van een aantal verlichte moslims. 

Hoe dan ook was het voor hem geen optie om bekeringspogingen te ondernemen ten 

aanzien van de Algerijnse moslims. Hij was overtuigd dat het funest zou zijn om bovenop 

alle veranderingen waaraan de Fransen hen reeds hadden onderworpen, hen ook op religieus 

(en dus moreel) vlak te ontwortelen en te desoriënteren. In dat geval zouden de Algerijnen 

immers hun laatste moreel kompas verliezen, wat uiteindelijk ook de Fransen zuur zou 

opbreken. Hij pleitte ervoor dat de Algerijnse moslims zich niet meer en niet minder zouden 

hechten aan hun geloof dan vóór de kolonisatie. Voorts zou de kolonie er bij gebaat zijn als 

de Fransen de Algerijnen hun eigen cultuur en liefdadigheidsinstellingen zouden 

ondersteunen, onder meer via onderwijs en door samenwerking met door henzelf opgeleide 

leraars, juristen en geestelijken. Uiteraard was het ook cruciaal dat de Europeanen het 

gewelddadige potentieel van de islam niet zouden actualiseren. 

Dus hoewel Tocqueville meende dat de islam op een aantal domeinen inferieur was ten 

opzichte van het christendom, kon er geen sprake van zijn de Algerijnen te ontmoedigen in 

hun geloof om twee redenen (die gedeeltelijk samenhangen); enerzijds omwille van de 

morele stabiliteit en anderzijds omdat de islam voldoende potentieel bevat om constructief te 

werken in een samenleving (in ieder geval veel meer dan het hindoeïsme). 

Alles goed en wel beschouwd, stond Tocqueville argwanend ten aanzien van de islam, al 

zag hij diverse openingen tot vreedzaam samenleven tussen Europeanen en moslims. Maar al 

die openingen koppelde Tocqueville aan voorwaarden waar de Europeanen niet schitterend 

aan hebben voldaan. De verzuurde relaties tussen moslims en Europeanen, die vandaag nog 

altijd gelden, zou Tocqueville gezien hebben als een gedeelde verantwoordelijkheid van de 

beide partijen. Anderzijds blijft de vraag open of Tocqueville de gekoloniseerde Algerijnen 
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(DA1, 224) Alexis heeft de passage geschrapt. 



299 

 

wel echt als gelijken heeft beschouwd. Men kan zich de vraag stellen of hij met betrekking 

tot de Algerijnse kwestie geen toegevingen heeft gedaan op zijn eigen doctrines van vrijheid 

en gelijkheid ten behoeve van de glorie van Frankrijk. Hoe dan ook primeerde voor hem het 

welzijn van Frankrijk op dat van eender welk ander land en primeerde voor hem het 

christendom op de islam.  
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In dit werk werd vaak herhaald dat het de grootste betrachting was in Tocquevilles 

volwassen leven om het gedesoriënteerde, postrevolutionaire Frankrijk om te buigen tot een 

harmonieuze en grootse samenleving, d.i. een moreel hoogstaand samenleven van burgers, 

met een efficiënt staatsapparaat en een welvarende economie. Het doel van zijn intellectuele 

en politieke arbeid was dus niet religieus van aard. Religie was slechts een middel om dat 

doel te bereiken, maar zijn worstelingen met het geloof waren te oprecht om zijn 

instrumentele gebruik van religie opportunistisch te noemen. 

Ter herinnering wordt de heel algemene plaats van religie in het politieke denken van 

Tocqueville hernomen, zoals verwoord in de inleiding: 

 

Tocqueville meende dat als in een samenleving veel burgers oprecht in God geloven 

en als bovendien kerk en staat van elkaar zijn gescheiden, het geloof van die burgers 

een gunstige invloed heeft op de moraal van die samenleving. In een democratie zou 

die invloed extra van belang zijn, omdat burgers op die manier minder geneigd zijn 

om hun democratische vrijheden – waar ze wel degelijk recht op hebben – te 

gebruiken op manieren die de democratie onstabiel maken. 

 

In de eerste hoofdstukken werd hierbij meer uitleg verschaft en tevens vormden zij een 

voorbereiding op het zesde hoofdstuk. Daar werd ingegaan op een selectie uit de vragen die 

bovenstaande algemene omschrijving kunnen oproepen. Zoals werd vernoemd in de 

inleiding, heb ik me bij deze selectie laten leiden, enerzijds door de vuistregel ‘dicht bij 

Tocqueville’ te blijven (omdat het me raadzaam leek eerst Tocquevilles heel omvangrijke 

oeuvre grondig te bestuderen, alvorens later verder in te gaan op meer actuele politiek-

filosofische debatten) en anderzijds door in te gaan op de best onderbouwde filosofische 

kritieken die hun pijlen hebben gericht op het hart van mijn studieonderwerp. Tevens wilde ik 

me verdiepen in minder gekende passages uit Tocquevilles oeuvre, wat uitmondde in een 

studie over de plaats van niet-christelijke religies in zijn denken. 

De eerste drie van deze onderzoeksvragen werden reeds beantwoord in de 

tussenconclusies van het zesde hoofdstuk. In deze algemene conclusie zal de kern van die 

antwoorden worden hernomen om ze breder te kaderen in Tocquevilles algemene 

denkbeelden over religie. Ook de plaats van de drie besproken niet-christelijke religies in 

Tocquevilles politieke denken zal in deze algemene conclusie in een wat breder kader worden 

geplaatst. 

Eerst werd de vraag gesteld waar Tocqueville zijn inspiratie had gevonden om aan religie 

zo’n belangrijke rol toe te kennen in een democratie. Wat dat betreft is het relevant erop te 

wijzen dat Tocqueville in De la démocratie zelf had gezegd dat het een misvatting zou zijn te 

geloven dat men een mens ten volle kan bestuderen als men abstractie maakt van zijn jongste 

jaren: 

 

Remontez en arrière ; examinez l’enfant jusque dans les bras de sa mère; voyez le 

monde extérieur se refléter pour la première fois sur le miroir encore obscur de son 

intelligence; contemplez les premiers exemples qui frappent ses regards; écoutez les 

premières paroles qui éveillent chez lui les puissances endormies de la pensée ; 

assistez enfin aux premières luttes qu’il a à soutenir; et alors seulement vous 

comprendrez d’où viennent les préjugés, les habitudes et les passions qui vont 

dominer sa vie.
1
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In een zoektocht naar het antwoord op deze eerste vraag wekt zoiets meteen de aandacht. 

In het eerste hoofdstuk zagen we hoe Tocquevilles emotionele leven bruusk in twee werd 

gehakt op zestienjarige leeftijd. Het zorgeloze geluk dat hij voordien had gekend, heeft hij 

nadien nooit meer teruggevonden. Tot de laatste dagen van zijn leven heeft hij geworsteld 

met de thema’s ‘geloof’ en ‘twijfel’, soms op het obsessieve af. Elke theorie over geloof of 

ongeloof lijkt te kort te schieten om Tocqueville een duidelijke plaats toe te kennen. 

Waar zijn gelukkige kindertijd werd overschaduwd door de naschokken van de revolutie, 

werd zijn worstelend volwassen leven overschaduwd door een plichtsgevoel om heel 

Frankrijk terug op de been te krijgen. 

Na zijn existentiële crisis heeft Tocqueville niet alleen zijn hele verdere leven gerouwd 

om het verlies van zowel het geluk als het geloof van zijn jeugd. Ook deze verliezen vormden 

voor hem een bron van inspiratie. 

Zowel zijn pover geschoolde huisleraar als zijn succesvolle vader hebben Alexis getoond 

tot welke grandeur een mens in staat is. Beiden waren zij diepgelovig en beiden hebben zij 

hem intens geluk verschaft. Alexis zelf heeft het tot minister van Buitenlandse Zaken 

geschopt. Van buitenaf leek bijna heel zijn leven een succesverhaal, maar grandeur had zijns 

inziens vooral te maken met een ingesteldheid van het hart en hij was niet tevreden over de 

gesteldheid van zijn eigen hart, hij verafschuwde zijn eigen twijfels. 

De sfeer die zijn huisleraar en zijn vader in huis brachten stond in schril contrast met de 

algemene tijdsgeest in zijn land. De religieuze sfeer in zijn huis stond alvast in schril contrast 

met de antireligieuze tijdsgeest in zijn land… ook al was die tijdsgeest te verklaren door de 

ontsporing van de kerk tijdens het Ancien Régime, maar ook door de fundamentele 

ongelijkheid waarop dat regime was gebaseerd. Niettemin waren zowel zijn huisleraar als 

zijn vader bevlogen adepten van zowel de kerk als dat regime. Op die manier moet het 

contrast tussen het geluk in zijn aristocratische, katholieke gezin en de chaos in het nieuwe 

Frankrijk verwarrend en frustrerend zijn geweest voor de opgroeiende Alexis. Maar in 

Amerika ontdekte hij een harmonische democratie waar het godsgeloof alomtegenwoordig en 

alles bepalend scheen te zijn. Begeesterd schreef hij: 

 

C’est la religion qui a donné naissance aux sociétés anglo-américaines : il ne faut 

jamais l’oublier ; aux États-Unis, la religion se confond donc avec toutes les habitudes 

nationales et tous les sentiments que la patrie fait naître ; cela lui donne une force 

particulière. 

À cette raison puissante ajoutez cette autre, qui ne l’est pas moins : en Amérique, la 

religion s’est, pour ainsi dire, posé elle-même ses limites ; l’ordre religieux y est resté 

entièrement distinct de l’ordre politique, de telle sorte qu’on a pu changer facilement 

les lois anciennes sans ébranler les anciennes croyances.
2
 

 

Chaos bleek niet inherent te zijn aan democratie en godsgeloof hoefde de democratie niet 

in de weg te staan. Sterker nog, de stabiliteit van de Amerikaanse democratie zou net te 

maken hebben met de gelovigheid van de Amerikaanse burgers en veel minder met factoren 

die op het eerste gezicht meer voor de hand lagen, zoals gunstige materiële omstandigheden 

of intelligente wetten. Essentiëler waren de ‘religieus geïnspireerde zeden’ die in Amerika 

klaarblijkelijk ook bijdroegen tot burgerzin. 

De vroege Amerikaanse gelovigen van heel diverse religieuze pluimage hadden een 

common ground gevonden, een consensus over heel algemene principes van het religieus 

geloof die een heilzame werking bleek te hebben over heel de samenleving. Vanuit hun 

verlicht eigenbelang waren zij tot de overtuiging gekomen dat ze hun geloof maar vrij konden 
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belijden in zoverre zij diezelfde vrijheid ook gunden aan andersgezinden. De consensus 

daarover creëerde een patriottische dynamiek onder de burgers die a priori wantrouwig 

stonden ten aanzien van de staat als zodanig. In Tocquevilles tijd zouden de Amerikaanse 

burgers al wat minder religieus bevlogen zijn dan de eerste pilgrim fathers, maar die 

dynamiek bleef behouden, als was het een soort religion civile (of religion civique). 

In een democratie ligt de macht bij het volk en dus ook op het hoogste federale niveau 

stelden de Amerikanen de godsdienstvrijheid in via het First Amendment to the Constitution 

dat de scheiding tussen kerk en staat afkondigde. Op die manier werd niet alleen de 

godsdienstvrijheid gegarandeerd, maar werd ook voorkomen dat kerken in de verleiding 

kwamen om af te wijken van hun rol als religieuze instelling. Het duidelijke onderscheid dat 

daardoor ontstond tussen de eeuwige goddelijke wetten en de voortdurend veranderende 

democratische wetten zou ook de voordelen van stabiliteit en flexibiliteit combineren, 

waardoor zowel chaos als inertie werd voorkomen. Op die manier zouden gelovige burgers 

ook vrijwillig hun gedrag intomen aan de hand van wetten die niet uitgaan van de vrije staat, 

maar die de vrije staat wel ten goede komen. Daardoor werd het voor de mens ook ten minste 

mogelijk om als homo religiosus zijn plaats te vinden in de nieuwe tijd. 

Tocqueville kwam tot de overtuiging dat door een scheiding van kerk en staat religie de 

heilzame rol kan spelen die ze had gespeeld in het huisgezin waarin hij was opgegroeid, niet 

op precies dezelfde manier – in Amerika was bijvoorbeeld veel (onschuldig) theologisch 

gekibbel –, maar hoe dan ook leidde in die democratie het godsgeloof evenzeer tot een 

harmonisch samenleven van mensen en wel op een veel grotere schaal dan dat van zijn kleine 

huisgezin. 

Na zijn Amerikareis is Tocqueville een overtuigd voorstander geworden van de 

democratie, althans van de democratie als état social, d.i. een samenleving waar een 

democratische moraal heerst (en dus iets anders is dan een samenleving met alleen 

democratische procedures en wetten), d.w.z. een samenleving waar mensen elkaar spontaan 

als gelijken beschouwen. De aristocratie bood dan wel mogelijkheden tot de allerhoogste 

menselijke excellentie, maar dat staatsmodel was gebaseerd op de onrechtvaardigheid van 

ongelijkheid, waardoor die excellentie slechts was weggelegd voor weinigen. Ook al werd 

Tocqueville soms nog overvallen door weemoed aan de grandeur van de aristocratie, de 

toegeving om die te laten vallen deed hij met overtuiging omdat de democratie alle mensen 

kan verheffen. 

Wat zijn eigen land betreft, had hij zich waarschijnlijk kunnen verzoenen met de laïcité-

wet van 1905 als het best haalbare, want, zo schreef hij stiekem (als ‘sa plus secrète pensée’): 

 

Le catholicisme, qui produit de si admirables effets dans certains cas, qu’il faut 

soutenir de tout son pouvoir parce qu’en France l’esprit religieux ne peut exister 

qu’avec lui, le catholicisme, j’en ai bien peur, n’adoptera jamais la société nouvelle.
3
 

 

Tocqueville leek te geloven dat in menselijke samenlevingsverbanden waarin religie haar 

juiste plaats bekleedt, alle criteria voor een goede samenleving als vanzelf zouden volgen. 

Toch heeft hij nooit nog maar de indruk gewekt dat hij via druk mensen tot het geloof wilde 

brengen. Naast geloof was (burgerlijke en morele) vrijheid (binnen de eigen cercle fatal) voor 

hem immers evenzeer een bron van menselijke grandeur en een mens kan maar tot een zinvol 

geloof komen, wanneer hij er in vrijheid voor heeft gekozen. Het lijkt alsof voor Tocqueville 

‘het ware geloof’ en ‘de ware vrijheid’ elkaar impliceerden. Volgens Antoine Redier was dat 
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al vele generaties lang zo in het geslacht Clérel
4
 en datzelfde vond Tocqueville ook terug in 

Amerika. 

Als ‘het ware geloof’ en ‘de ware vrijheid’ elkaar impliceren, dan konden ‘het ware 

geluk’ en ‘de ware menselijke grandeur’ daar misschien nog worden aan toegevoegd, maar 

niet ‘de ware waarheid’. Lesueur had de kleine Alexis allerlei literatuur ontzegd, omdat die 

niet stichtend was. Maar ofschoon hij al die ketterse literatuur nadien wel gretig heeft 

verslonden, leek Tocqueville niet te menen dat zijn huisleraar op dat punt fout had gehandeld. 

In De la démocratie heeft hij immers de waarheid evenzeer gekneed ten behoeve van het 

welzijn van zijn lezers. In de inleiding van De la démocratie liet hij alvast verstaan te menen 

dat het God zelf was geweest die de democratie op gang had getrokken. 

In een vergeten tekst van de toen tweeëntwintigjarige Tocqueville (waarvan ik de 

originele Franse versie niet heb gevonden) legde hij, op basis van John Lingards History of 

England, uit dat naties vanuit heel uiteenlopende aanvangspunten en via een grote diversiteit 

aan wegen allen de richting van de gelijkheid uitgingen. Daaruit besloot hij dat rationele 

gelijkheid de natuurlijke status is van de mens. Die gedachte is hij blijven behouden, alleen 

heeft hij die verder uitgewerkt tot een gelijkheid waarbij niet alleen de standen formeel 

worden afgeschaft en er niet alleen de praktische mogelijkheid tot gelijkheid bestaat, maar 

waarbij mensen uiteindelijk elkaar ook als gelijken beschouwen. Tijdens zijn Sorbonne-

colleges bij Guizot werd die onstuitbare tendens, in navolging van Bossuet, voorgesteld als 

een providentieel fenomeen, wat hem ongetwijfeld heeft geïnspireerd om zijn eerder 

opgedane inzicht te kerstenen op een wijze die niet alleen katholieken, maar ook deïsten en 

filosofen kon bekoren. Die trend van toenemende gelijkheid stelde hij namelijk voor als een 

dialectiek proces van progressieve ‘égalité des conditions’ die alles en iedereen bewust of 

onbewust mee hielp vooruit te stuwen, als blinde werktuigen in Gods handen. 

Die toenemende gelijkheid der bestaanscondities was een sleutelelement in Tocquevilles 

opvatting van de democratie. Maar al in een heel vroeg stadium van zijn intellectueel leven 

was hij dus tot het inzicht gekomen dat de progressief voortschrijdende dialectiek ervan 

verklaringsgronden heeft die men eerder psychologisch, antropologisch of rationeel kan 

noemen dan religieus, christelijk of deïstisch. Zijn gebruik van dat concept in de inleiding van 

De la démocratie had dus minder te maken voortschrijdend inzicht dan met tactische 

overwegingen. 

Maar in wezen waren het dus de besloten huiskring van zijn kindertijd en zijn 

Amerikaans avontuur die hem tot de stellige overtuiging hadden gebracht dat een democratie 

gebaat was bij een oprecht godsgeloof, althans voor zover kerk en staat van elkaar zijn 

gescheiden. Daarmee werd de eerste onderzoeksvraag beantwoord. De twijfels die hem 

bleven overvallen verhinderden dat hij zelf dat oprechte godsgeloof had. Aangezien ‘het ware 

geloof’, ‘de ware vrijheid’, ‘het ware geluk’ en ‘de ware menselijke grandeur’ elkaar min of 

meer impliceerden voor hem – zelf heeft hij het nooit zo expliciet verwoord – was weinig van 

dat alles zijn deel. Ook dat verklaart waarom Tocqueville, ondanks al zijn succes, altijd 

bescheiden en bedrukt is gebleven. 

De tweede onderzoeksvraag was of Tocqueville een te groot belang heeft gehecht aan 

religie in zijn politieke denken. Daarbij werd meteen de opmerking gemaakt dat we niet 

zozeer zouden ingaan op de algemene vraag in welke mate een democratie al of niet gebaat is 

bij religie, maar dat we Tocquevilles argumentatie daaromtrent kritisch zouden beoordelen. 

Hoe dan ook heeft Tocqueville apologetische argumenten aangevoerd die minder 

coherent en authentiek waren dan men van hem verwacht op basis van de rest van zijn 

                                                 
4
 ‘[…] ces Clérel [d.i. de oorspronkelijke naam van het geslacht de Tocqueville] sont presque tous, dans la vie 

privée, des chrétiens, c’est-à-dire des esclaves, soumis à la loi divine ; et, dans la vie publique, des 

affranchis, c’est-à-dire des hommes fiers, n’obéissant qu’à bon escient à leurs semblables’. (Redier 1925, 

17) 
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oeuvre. Daar waar Tocqueville met zijn inleiding van De la démocratie het geloof had 

binnengeloodst om onder meer de Franse katholieken aan boord te krijgen van de democratie, 

ging dat slechts over wat God in het verleden zou hebben gedaan. Maar zijn verbloeming van 

de compatibiliteit tussen de toenmalige katholieke kerk en de democratie was al meer 

beleidsmatig, dat ging over de grote daden die men van God mocht verwachten in het 

traditioneel katholieke Frankrijk. Maar Tocqueville paste ook het authentieke christendom 

aan om het te stroomlijnen met de liberale democratie; hij benadrukte de christelijke deugden 

die zijns inziens konden bijdragen tot zijn politieke overtuigingen – zoals scheiding tussen 

kerk en staat en menselijke gelijkheid (in Gods ogen) – en verdoezelde de rest. Hij 

transformeerde de christelijke onverschilligheid ten aanzien van het politieke beleid in steun 

voor de liberale democratie en verving het jenseitige, altruïstische karakter van de christelijke 

moraal door verlicht eigenbelang. 

Al even opmerkelijk was dat Tocqueville heel wat religieus relevante fenomenen in zijn 

eigen land leek te willen verdonkeremanen in zijn oeuvre (de concordaten die Napoleon had 

afgesloten die de verhouding van de cultussen met la République bepaalden, net als de 

begrippen ‘religion civile’, ‘laïque’, ‘déisme’…). 

Maar Tocquevilles twijfels over het traditionele geloof hadden, naast het nadeel van 

inconsistentie, ook voordelen. Zo is het ironisch en paradoxaal dat de diep gelovige Pascal 

zijn weddingschap niet de indruk wekte mensen te zullen brengen tot een oprecht religieus 

gevoel, terwijl de afvallige Tocqueville net een grote nadruk legde op de oprechtheid van het 

geloof (wat doorgaans tot meer tevredenheid stemt dan een geveinsd geloof). Bovendien liet 

zijn onzekere trouw aan de katholieke kerk toe om – net als de Amerikaanse katholieken – de 

scheiding tussen kerk en staat te bepleiten tegen zijn eigen kerk in. 

Hoe dan ook heeft Tocqueville nooit enige toegeving gedaan op zijn emotioneel geladen 

stelling dat het voor de stabiliteit van de Franse democratie cruciaal was dat er meer 

godsgeloof zou zijn (die op de juiste manier en op de juiste plaats werd beleden). Intussen 

heeft de geschiedenis ons echter geleerd dat de democratie als zodanig meer zelfregulerend is 

dan Tocqueville had gedacht. 

In heel wat sterke punten van de democratie zag Tocqueville tegelijk een valkuil, een 

keerzijde. Zo verlost de democratie het individu van de oude netwerken van aanhorigheid en 

is het voortaan in staat autonome beslissingen te nemen, maar tegelijk riskeert het zichzelf te 

verliezen in anonimiteit. De publieke opinie kan zich voortaan vrij uitdrukken, maar tegelijk 

riskeert zij een kracht op zichzelf te worden die zich anoniem boven de burgers verheft. De 

wet drukt voortaan de collectieve volkswil van het volk uit, terwijl die volkswil ertoe neigt 

om de gedragsnormen te standaardiseren. Ten slotte wordt de macht niet langer uitgeoefend 

door de grillen van enkelingen, terwijl de volksmacht riskeert om een abstracte en grenzeloze 

macht te worden die alle details van het maatschappelijke leven bepaalt. Volgens Claude 

Lefort meende Tocqueville dat op die manier elk voordeel van de onafhankelijkheid dreigt te 

ontsporen in isolement, en elk voordeel van de verwantschap in nivellering. 

Op zich is daar veel voor te zeggen – dat beaamde Lefort uitdrukkelijk – en volgens 

Tocqueville zou een juist begrepen religie een dam opwerpen tegen al deze keerzijden van de 

democratie. Maar hij zag niet wat de nieuwe democratische denkwijzen en 

uitdrukkingsvormen kunnen veroorzaken, wat opnieuw de keerzijde is van die anonimiteit en 

van de clichématige taal van die publieke opinie. Evenmin voorzag hij de opkomst van 

allerlei eisen en de strijd voor rechten die opnieuw de keerzijde vormen van het al te formele 

perspectief van de wet. Hij zou ook zijn voorbijgegaan aan de groeiende heterogeniteit en 

diversiteit van het maatschappelijke leven die een dam konden opwerpen tegen de 

overheersing van het individu door de maatschappij. Doordat Tocqueville niet had 

geanticipeerd op de keerzijde van de keerzijde (enzovoort) had hij het zelfregulerende 

vermogen van de democratie onderschat. Tocquevilles angst voor de instabiliteit van de 
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democratie was grotendeels ongegrond omdat hij het homeostatisch karakter (via de 

befaamde checks and balances) van de democratie niet had gezien. Daardoor had hij (vanuit 

zijn persoonlijke achtergrond) een medicijn bedacht (religie) voor ziektekiemen van de 

democratie die uiteindelijk al worden uitgeschakeld tijdens of kort na de ‘incubatieperiode’. 

Met andere woorden: Tocqueville had het belang van religie voor de democratie overschat 

omdat hij de broosheid van de democratie had overschat (en bijgevolg ook de noodzaak aan 

een medicijn om de democratie te versterken, i.c. religie). 

Wat betreft de stelligheid waarmee Tocqueville pleitte voor meer religie in Frankrijk, 

kan niettemin worden herhaald dat hij nooit is gezwicht voor de verleiding van 

ongeoorloofde manipulatie, laat staan dwang. In zijn pogingen om als politicus hervormingen 

door te voeren is hij nooit afgeweken van de democratische spelregels. 

Bovendien, het feit dat hij liet verstaan dat God zelf de democratie op gang had 

getrokken of dat hij de compatibiliteit tussen het (toenmalige) katholicisme en de democratie 

verbloemde, doet nauwelijks of geen afbreuk aan zijn democratische ideeën. Zo werden zijn 

ideeën over de scheiding tussen kerk en staat niet bezoedeld door zijn overdrijving. Wat dat 

betreft was Tocquevilles (over)gevoeligheid voor het onderwerp religie zelfs een voordeel, 

want precies omdat hij zo sterk overtuigd was dat er een mogelijkheid moest zijn opdat 

religie een constructieve maatschappelijke rol zou spelen en ook omdat dat in Frankrijk zo 

vaak fout was gelopen, heeft hij veel intellectuele energie geïnvesteerd in de omschrijving 

van de voorwaarden die noodzakelijk zijn opdat politiek en religie ten minste vreedzaam 

kunnen samenleven. 

Niettemin zou men kunnen tegenwerpen dat Tocquevilles ideeën met betrekking tot 

religie toch niet zo onschuldig waren, omdat zijn pleidooi voor meer religie misschien blijk 

geeft van een eenheidsverlangen dat teruggaat naar een organische opvatting van de 

samenleving (met de koning als hoofd), kenmerkend voor het Ancien Régime en strijdig met 

de democratie. 

Dat brengt ons bij de derde onderzoeksvraag: had Tocqueville met zijn pleidooi voor 

religie wel voldoende oog voor de rol van verdeling van de macht in een democratische 

samenleving? 

Zowel Claude Lefort als Marcel Gauchet meenden niet alleen dat Tocqueville 

onvoldoende zou hebben gebroken met religie in de politiek, maar ook dat de halfslachtige 

wijze waarop hij de bindingen tussen religie en politiek heeft geslaakt, het risico van 

totalitarisme impliceert. Zij meenden dat Tocqueville, met zijn pleidooi voor religie in de 

democratie, onvoldoende oog had voor de rol van verdeling van de macht in een 

democratische samenleving. Op die manier zou hij ook te weinig oog hebben gehad voor de 

bescherming van de burger tegen de macht van de kerk. Opvallend aan die kritiek is echter 

dat geen van beide auteurs Tocquevilles brede uitweiding over de ontsporing van de Franse 

kerk in L’Ancien Régime bespraken, noch Tocquevilles benadrukking dat de kerk een zuiver 

religieuze instelling moest blijven. 

Lefort ontkende impliciet en Gauchet expliciet dat de gangbare wijze waarop Fransen 

kijken naar de democratische verhoudingen tussen kerk en staat verband houdt met hun 

particuliere voorgeschiedenis (zij meenden immers dat hun voorgeschiedenis de gangbare is) 

die heeft gemaakt dat de laïcité-opvatting minder nadruk legt op godsdienstvrijheid en op de 

bescherming van de burger tegen de staat en vooral de bescherming van de burger tegen de 

kerk opneemt. 

Het laïcité-model beoogt een (relatief) religieus vacuüm in de publieke sfeer en vacuüms 

zijn er toe geneigd om wat dan ook op te zuigen – bijvoorbeeld een pseudoreligieus 

totalitarisme – waardoor permanente bewaking vereist is en dat zou Tocqueville onvoldoende 

hebben gedaan. Maar Tocqueville bepleitte geen religieus vacuüm in de publieke sfeer. Hij 

bepleitte integendeel kerken die zich als strikt religieuze instellingen ongegeneerd kunnen 
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bewegen in de publieke ruimte, ofschoon afzijdig van de politiek. Op die manier zouden 

kerken transparanter zijn dan in het laïcité-model. Een totalitaire ideologie zou ook nooit een 

kerk naast zich dulden, zoals het geval is bij scheiding tussen kerk en staat. Zij zou hooguit 

een kerk onder zich dulden, zoals nogal wat voorstanders van het laïcité-model bepleiten en 

zoals ook het geval is geweest onder bepaalde totalitaire regimes. 

Nog te vaak zien Fransen de Amerikaanse scheiding tussen kerk en staat als een 

afgezwakte kopie van de laïcité, waarbij de argumentatie zelden verder reikt dan een 

verwijzing naar presidentiële speeches die worden afgesloten met ‘God bless America’ of 

naar dollarbiljetten waarop staat: ‘in God we trust’. Deze argumenten kunnen inderdaad 

suggereren dat de scheiding tussen kerk en staat niet zo strikt is als werkelijk het geval is; het 

zijn veeleer folkloristische verwijzingen naar de religieus geïnspireerde moraal die werd 

ingesteld door de eerste Pilgrims die Amerika voorspoedig zouden hebben gemaakt. Maar 

diezelfde Pilgrims legden evenzeer de grondslag voor een daadwerkelijke scheiding tussen 

kerk en staat, dat wil zeggen de kerk naast de staat. Volgens de Franse overlevering heeft de 

kerk geen voorspoed gebracht over het land, niet alleen vanwege de vermenging tussen kerk 

en staat, maar ook omdat de Franse katholieke kerk onder het Ancien Régime zich in een 

quasi-monopoliepositie bevond. Uit Tocquevilles oeuvre zou men kunnen afleiden dat ook hij 

dat quasi-monopolie problematisch vond (aangezien hij uitvoerig heeft besproken hoe 

vruchtbaar de verdeeldheid van de Amerikaanse kerken was), maar dat heeft hij niet expliciet 

gemaakt. Sterker nog, de aanwezigheid in Frankrijk van protestanten en joden leek hij dood 

te willen zwijgen. Op dat punt heeft Tocqueville zich, mijns inziens, wel blootgesteld aan 

terechte kritiek. 

Niettemin, zijn er geen valabele argumenten te bedenken voor de stelling dat Tocqueville 

zou hebben gepleit voor een afgezwakte laïcité-variant
5
 die de deur op een kier zou zetten 

voor totalitarisme. Bij Tocqueville ging het immers over een moreel en religieus 

eenheidsdenken dat afgescheiden is van de politiek. Totalitaire ideologieën kunnen wel 

pseudoreligieus zijn, maar per definitie kunnen zij niet afgescheiden worden van de politiek, 

al was het maar omdat totalitaire ideologieën nooit geneigd zijn om hun wezenlijk politiek 

karakter te ontkennen. 

Men zou Tocqueville wel kunnen aanwrijven dat hij te veel belang hechtte aan een 

bepaald consensusdenken (andermaal als gevolg van een overschatting van de broosheid van 

democratie), maar zijn concept van égalité des conditions sluit een organisch 

maatschappijmodel (waarin ieder zijn vaste plaats en functie heeft) uit en evenmin kan uit 

zijn consensusdenken worden afgeleid dat hij te weinig oog zou hebben gehad voor het 

belang van verdeling van de politieke macht. Tocqueville was enthousiast over de morele 

consensus die bestond in Amerika. Die morele consensus was dan wel religieus geïnspireerd, 

maar die had geen uitstaans met een politieke machtsconcentratie. In Amerika heeft het 

principe van scheiding tussen kerk en staat nooit noemenswaardig onder druk gestaan. 

Misschien is de eensgezindheid in Amerika daarover nog groter dan de eensgezindheid in 

Frankrijk over de laïcité. En zolang een consensus er niet toe neigt te evolueren tot een 

organisch denken op politiek niveau, is die even onschuldig als de consensus die kan heersen 

tussen twee geliefden, vrienden of familieleden. Noch Lefort en noch Gauchet hebben 

concrete punten aangeduid waarop Tocqueville de verdeeldheid zou hebben onderschat op 

een wijze dat die de democratie onder druk zou kunnen zetten. Bovendien hebben zij 

nagelaten om te wijzen op de talrijke plaatsen waar Tocqueville sakkerde op de Franse 

administratieve centralisatie. Zijn drang naar eenheid op een aantal niet-politieke vlakken 

volstaat niet om te besluiten dat hij onvoldoende oog had voor verdeling van de politieke 

                                                 
5
 Uiteraard is de Franse opvatting van laïcité vandaag vooral gebaseerd op een wet die pas decennia na 

Tocquevilles overlijden van kracht ging, maar dat neemt niet weg dat men vandaag vanuit het perspectief 

van die wet Tocquevilles positie over de verhouding tussen kerk en staat kan evalueren. 
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macht. Tocqueville was duidelijk in de punten waar hij eenheid bepleitte en waar 

verdeeldheid; zowel Lefort als Gauchet hebben daar mijns inziens te weinig oog voor gehad. 

Ook in zijn bespreking van het strafrecht van de vroegste puriteinen, maakte Tocqueville 

een scherp onderscheid tussen enerzijds de theocratische en tirannieke aspecten ervan en 

anderzijds de democratische en republikeinse. Wat hij schreef over religie was niet altijd even 

oprecht en coherent, maar mijns inziens was dit nooit van aard dat het de politieke macht zou 

kunnen corrumperen of dat het aanleiding zou kunnen geven tot enige afbreuk aan de 

democratische constellatie van een samenleving. 

De vierde en laatste onderzoeksvraag was die naar de plaats van niet-christelijke religies 

in het politieke denken van Tocqueville. Zijn geschriften over deze religies geven de 

beperkingen weer met betrekking tot de universaliteit van de plaats die religie bekleedde in 

zijn politieke denken en voor wat betreft de multiculturele samenleving. Hoewel hij enigszins 

welwillend was ten aanzien van de islam (deels uit opportunistische overweging, namelijk de 

grandeur van Frankrijk via Algerije), toch is het thema van een multiculturele samenleving in 

Frankrijk nooit aan bod gekomen in Tocquevilles oeuvre (wel in Amerika), eerder ontweken. 

Wanneer Tocqueville het belang van religie in een democratie benadrukte, verheelde hij 

nauwelijks zijn voorkeur voor het christendom. Bij het belichten van Tocquevilles oordeel 

over drie niet-christelijke religies bleek dat hij ze allen vanuit een Frans perspectief heeft 

benaderd, maar tegelijk heeft hij elk van deze religies toch ook op een aparte wijze 

behandeld. 

Zo liet zijn interesse voor het hindoeïsme zich verklaren vanuit de ervaring die de Britten 

hadden met de kolonisatie van een niet-christelijk land. Tocqueville hoopte daaruit lessen te 

kunnen trekken voor Frans-Algerije (net zoals hij voordien uit Amerika lessen wilde trekken 

voor Frankrijk). De vraag blijft open of dit gelukt is, maar zijn oordeel over deze religie was 

uitermate negatief omdat zij op meerdere vlakken lijnrecht ingaat tegen de speerpunten van 

Tocquevilles politieke theorievorming. Zo stond het (zijns inziens) fatalistische en 

‘versteende’ kastensysteem in flagrante tegenstelling met zowel een progressief 

voortschrijdende égalité des conditions, de scheiding van kerk en staat (aangezien de 

geestelijke kaste superieur was aan de politieke kaste), als de burgerzin (aangezien de 

loyaliteit van de hindoe quasi uitsluitend bij zijn kaste ligt). De overvloed aan moreel 

irrelevante én immorele regels stond dan weer elke vorm van menselijke grandeur in de weg, 

ook voor de hoogste kasten (aangezien tegenover hun verregaande privileges geen morele 

verplichtingen stonden). Ook al wat op het eerste gezicht hoopgevend was (de 

onsterfelijkheid van de ziel, het subsidiariteitsprincipe, de hang naar het immateriële) bleek 

bij nader inzicht een belemmerend effect te hebben op de ontwikkeling en voorspoed van 

India. Kennelijk gelden daar vandaag wel volwaardige democratische wetten en procedures, 

maar corruptie en discriminatie belemmeren de ontwikkeling van het land. Tocqueville zou 

zijn antwoord klaar hebben: het ontbreekt de Indiërs aan democratie als état social. 

Paradoxaal is dat op zuiver theologisch vlak, Tocqueville geen enkele religie zo intens heeft 

bestudeerd (en bekritiseerd) als het hindoeïsme. 

Het jodendom scheen Tocqueville niet hoger in te schatten dan het hindoeïsme, alleen 

voerde daar onverschilligheid de boventoon. Zijn misprijzen voor zowel de joden als het 

jodendom klonk ingehouden; wellicht waren het zijn onwetendheid over het onderwerp én 

zijn wellevendheid die verhinderden dat hij even verguizend sprak over deze religie als over 

het hindoeïsme. In Frankrijk leefden immers geen hindoes, maar wel joden. Specifiek over de 

Franse joden heeft Tocqueville – voor zover bekend – nooit een woord geschreven, als 

zouden ze niet bestaan. Dat is vreemd omdat er ten tijde van Tocqueville een belangrijke 

dynamiek was ontstaan binnen de Franse joodse gemeenschap (die zijn weerslag vond in heel 

Europa en die tot op heden doorwerkt in Frankrijk). Bovendien was Tocqueville zeer te 

spreken over de gunstige neveneffecten van de religieuze diversiteit in Amerika, terwijl hij de 
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religieuze minderheden in eigen land onbesproken liet (ook over specifiek de Franse 

protestanten kreeg Tocqueville geen woord uit zijn pen). Vermoedelijk was de positie van de 

katholieke kerk zo dominant in Frankrijk, dat Tocqueville (in tegenstelling tot Napoleon) de 

katholieken niet tegen de borst wilde stuiten met pogingen om ook in zijn land het thema van 

religieuze diversiteit bespreekbaar te maken. Wat in ieder geval onredelijk is aan 

Tocquevilles uitlatingen over het jodendom was de slordigheid waarmee hij een aantal joodse 

stereotypes voorstelde als historische feiten. 

Van alle niet-christelijke religies heeft Tocqueville zich het mildst uitgelaten over de 

islam. Zoals gezegd was dat niet belangeloos. Zijn land was toen immers een islamitisch land 

aan het koloniseren en hij hoopte dat Frans-Algerije zou worden uitgebouwd tot een 

modelkolonie. Wat Tocqueville aanstipte als sterke punten van de islam waren de 

afwezigheid van een priesterschap, een nadruk op liefdadigheid, een potentieel tot 

Verlichting, de mogelijkheid tot samenleven van Europeanen met moslims (althans met 

Arabieren en hun islamitische gewoonten), een dogmatiek die enkele versterkende elementen 

bevat voor de samenleving en bovenal een realistische middenweg tussen materialisme en 

idealisme. Daartegenover plaatste hij drie minpunten: de veelvuldige oproepen tot geweld, 

oorlog en het vermoorden van ongelovigen, een gebrek aan vrijheid en bovenal de 

afwezigheid van gescheiden ‘ordes’. Tocqueville meende dat die eerste twee kritieken onder 

de juiste omstandigheden niet tot problemen hoefden te leiden, maar vooral het laatste leek 

hem een structureel probleem dat in het beste geval kon getemperd worden door de moslims 

af te leiden van hun religie via het inspelen op hun materialistische gevoelens. 

Hoe dan ook was het geen optie voor Tocqueville om niet-christelijke volken te bekeren 

tot het christendom of het katholicisme. Hij achtte het immers van belang dat in een land dat 

in politieke transformatie was (richting democratie) het van cruciaal belang was dat er op 

moreel vlak een pool van stabiliteit bleef. In het andere geval zou het volk immers elk moreel 

kompas verliezen, zoals het geval was geweest tijdens de Franse Revolutie. Voor een volk 

met eender welke religieuze traditie pleitte hij ervoor dat wanneer het in politieke 

transformatie was, de burgers hun traditionele geloof op het gebruikelijk peil behielden, niet 

hoger en niet lager. 

Tot slot kan nog opgemerkt worden dat de rusteloosheid van Tocquevilles laatste dagen 

aangeven dat hij meende nog niet klaar te zijn om te gaan. Wellicht niet zozeer omdat 

L’Ancien Régime et la Révolution nog onvoltooid was, maar eerder omwille van een aantal 

patstellingen waar hij nooit is uitgeraakt. 

Zo was hij overtuigd dat religie haar constructieve en modererende maatschappelijke rol 

maar kon spelen in de mate dat voldoende burgers nog oprecht geloven, maar hij was zelf 

vergeven van twijfel. Hij was overtuigd dat de democratie meer nood heeft aan religie dan de 

aristocratie, maar tevens voelde hij dat de democratie zelf religie ondergraaft. Hij meende dat 

het grotesk zou zijn om een nieuwe religie te ontwikkelen, aangepast aan de nieuwe tijd, 

maar hij vond geen religie die volkomen strookte met de democratie. Hij verkoos de 

‘dromerigheid’, ja zelfs ‘naïviteit’ en ‘bijgelovigheid’ van het katholicisme boven het 

protestantisme om dat die strekking zijns inziens te rationeel was om nog een echte religie te 

zijn… maar daardoor viel die beter te verenigen met democratie en daardoor vermoedde hij 

tegelijk dat die op termijn zou doodbloeden… Maar met dergelijke duistere gedachten wilde 

hij zijn lezers niet belasten. Een van de paradoxen in Tocquevilles oeuvre is dat hij als een 

uiterst plichtsbewust edelman de democratie heeft uitlegd aan het gewone volk. In die 

hoedanigheid deed hij zich ook voor als een idealist, maar ten diepste was hij een pragmatist 

en voor wat betreft zijn eigen duistere en verwarrende gedachten behield hij de stiff upper 

lip… precies zoals het betaamt voor een edelman. 
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Bijlage: De la de mocratie en Inde – Over 
de betekenis van democratie als e tat social 

INLEIDING 

Er bestaat één boek dat Dans l’Inde neemt als uitgangspunt – zij het anekdotisch –, 

namelijk Tocqueville in India van Jean Alphonse Bernard.
1
 Betreurenswaardig is dat dit boek 

verscheen in 2006, omdat het gaat over de ontwikkeling van het land en sindsdien onderging 

dat ingrijpende veranderingen als ‘groeiland’.
2
 Bijgevolg zal ik in deze vergelijking tussen 

Tocquevilles analyse van de Brits-Indische kolonie en het hedendaagse democratische India 

een geheel andere analyse uitwerken. Met name zal ik, aan de hand van recentere data, de 

casus van het moderne India aangrijpen om te illustreren wat Tocqueville concreet bedoelde 

als hij de democratie opvatte als un état social. 

Een vluchtige beschouwing van het hedendaagse India lijkt Tocquevilles somberheid 

over de toekomst van het land tegen te spreken, al was het maar omdat het land vandaag de 

grootste democratie ter wereld wordt genoemd. Na het ondemocratische China heeft het land 

immers de grootste bevolking ter wereld en de Indische wetten zijn wel degelijk 

democratisch. Nochtans leek het alsof voor Tocqueville elke hoop op een democratisch India 

ijdel was: 

 

Comment détruire une religion qui s’est si bien mêlée à toute la vie, que chaque péché 

se trouve être un acte déshonorant. Toute infraction à la loi religieuse fait perdre sa 

position dans le monde, dans la famille… Comment faire renoncer aux idées 

religieuses quand on ne peut le faire qu’en changeant toutes les idées ; aux habitudes 

religieuses qu’en renouvelant toutes les habitudes. Jamais religion n’a été plus 

absorbante, mais pour obtenir et retenir cette puissances sur toutes les actions et les 

idées de l’homme, il lui a fallu faire de grandes concessions à plusieurs passions ou 

vices du cœur humain. Elle paraît notamment avoir laissé toute liberté aux sens. Les 

désordres des mœurs ne sont pas défendus et sont quelquefois commandé par elle.
3
 

 

Volgens de inhoudstafel van Tocquevilles geplande oeuvre over Brits-India werd enkel 

in het derde en laatste deel vooruitgekeken naar de toekomst. Het draagt als titel: ‘3
e
 partie 

Comment l’empire des Anglais dans l’Inde pourrait être détruit’.
4
 Voor alle duidelijkheid 

ging Tocquevilles Ébauches niet kortweg over India of het hindoeïsme, maar over koloniaal 

Brits-India en enkel in de eerste paragraaf van het zonet genoemde derde deel besprak hij de 

mogelijkheid van Indische onafhankelijkheid (zonder speculatie over de politieke toekomst 

van het onafhankelijke India). De rest van dat deel zijn speculaties over hoe de Britten hun 

kolonie zouden kunnen verliezen door een militaire invasie van een andere natie. 

Dat derde deel opent met een voorspelling die is uitgekomen: ‘Chance d’une rébellion 

tres éloignée. Les Anglais finiront par mettre les Indous en état de leur résister. Mais ce 

                                                 
1
 (Bernard 2006). 

2
 Zoals bekend, behoort India tot de zogenaamde BRIC-landen, zijnde Brazilië, Rusland, India en China. Ook al 

werd deze term al gelanceerd in 2001 (O'Neill 2001), toch zijn de brede maatschappelijke neveneffecten ervan 

veel duidelijker geworden vanaf 2008, na het uitbreken van de internationale financiële crisis. De eigen koers 

die deze landen volgden – onafhankelijk van het Westen – hebben van dan af een meer uitgesproken karakter 

gekregen. 
3
 (Œuvres I, 1028). 

4
 (Œuvres I, 989-90). 
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temps est très loin de nous’.
5
 Het heeft inderdaad nog iets meer dan een eeuw geduurd 

alvorens India de onafhankelijkheid verwierf, ook al vonden de eerste Indische opstanden 

tegen de Britten al plaats aan het eind van Tocquevilles leven. 

Tocqueville gunde ons geen voorspellingen met betrekking tot het politieke landschap 

van een onafhankelijk India. Ook het woord ‘democratie’ is omzeggens afwezig in Dans 

l’Inde. Toch staan er talloze elementen in die doen vermoeden dat hij weinig hoop koesterde 

op een volwaardig democratisch onafhankelijk India. Het kastensysteem viel immers niet uit 

te roeien en het stond diametraal tegenover de égalité des conditions. Ook de wetenschappen, 

kunst en de hele menselijke geest zouden er muurvast zitten… Nochtans heeft Mahatma 

Gandhi op indrukwekkende wijze zijn land naar de onafhankelijkheid geleid en scoort India 

tegenwoordig verrassend goed op de gezaghebbende Democracy Index. 

Als men het hedendaagse India aanschouwt, lijkt het dus alsof Tocquevilles analyses 

over dat land weinig visionaire waarde hadden. In deze bijlage zal nagegaan worden of – in 

het licht van Tocquevilles specifieke opvatting van democratie – deze indruk klopt. 

VAN PASSIVITEIT NAAR ACTIEF PACIFISME 

Het minste dat, volgens Tocqueville, kan verwacht worden van zelfs de meest ellendige 

religie is dat ze een vrome woede aan de dag legt (une pieuse fureur) om zich te verzetten 

tegen een overheerser met een andere religie, ten einde de natie te redden en de godheid te 

eren… Maar zelfs dat vond hij niet terug in het hindoeïsme… 

 

La religion qui a introduit parmi eux tant d’institutions vicieuses et de maximes 

malfaisantes n’a donc pas produit ce seul bien qu’on est en droit d’attendre mêmes 

des religions les plus mauvaises. Elle ne leur a jamais inspiré cette pieuse fureur qui a 

porté tant de peuples à s’opposer à la conquête quand leur conquérant professait une 

autre foi que la leur et qui leur a fait sauver leur nationalité en voulant honorer leur 

religion.
6
 

 

Uitgaande van de bijzondere wijze waarop de Indiërs zich alsnog hebben ontdaan van 

hun koloniaal juk, lijkt Tocqueville op dit punt geen spijkers met koppen te hebben geslagen, 

al schreef hij ook dat de Indiërs hoe dan ook niet laf, maar moedig waren. Men zou 

bovendien kunnen opmerken dat het eenvoudigweg een onvoorstelbare intellectuele én 

praktische krachttoer is geweest van Mahatma Gandhi om de lusteloze passiviteit van de 

hindoes om te buigen tot een actief pacifisme. Gandhi – zelf een geboren en praktiserende 

hindoe – heeft voor zijn denkbeelden immers ver over de muur van zijn eigen geloof gekeken 

en zodoende soms frontaal is ingegaan tegen het hindoeïsme. Zo is hij precies op het punt van 

de ongelijkheid uitvoerig te rade gegaan bij het christendom; God die zich heeft verlaagd 

door zich te incarneren in een mens, de wijze waarop Jezus omging met Samaritanen, de 

Bergrede, de slavendood die Jezus stierf...
7
 Gandhi verbaasde niet alleen de hoogste kasten, 

maar ook de dalits toen hij die laatsten systematisch ‘harijan’ begon te noemen; een term die 

                                                 
5
 (Œuvres I, 989). 

6
 (Œuvres I, 963). 

7
 Een halve eeuw na Gandhi is in de jaren 1980 binnen het Indische christendom overigens een heuse dalit 

theology ontstaan, d.i. een Indische variant van de bevrijdingstheologie die uitgaat van ‘the dalitness of God’. 

Deze strekking wijst weliswaar het marxistische element af dat in de Zuid-Amerikaanse bevrijdingstheologie 

aanwezig is, net zoals zij ook de toenmalige Indische christelijke theologie afwees die ontwikkeld was door tot 

het christendom bekeerde brahmanen. (Rajkumar 2010) 
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intussen heel bekend is (en fel gecontesteerd wordt) in India en ‘kinderen van God’ betekent.
8
 

Voorts heeft hij ook enorme inspanningen geleverd om de Indische moslims mee op te nemen 

in zijn onafhankelijkheidsstreven
9
, uitgaande van zijn filosofie van satyagraha, d.i. een 

actieve geweldloosheid op basis van burgerlijk ongehoorzaamheid, boycots, waarheid… 

Hoezeer Gandhi inging tegen zijn eigen geloof, bleek uiteindelijk toen hij in 1948 werd 

vermoord door de radicale hindoe Nathuram Godse. 

Dus Gandhi’s realisaties bewijzen niet noodzakelijk dat Tocqueville het hindoeïsme al te 

fout had ingeschat. Voor alle duidelijkheid was dat actieve pacifisme ook maar een 

momentum in de Indische geschiedenis dat zich zowel vóór als na de tijd van Gandhi nooit zo 

duidelijk heeft gemanifesteerd. De varna van de ksjatriya’s hadden overigens de religieuze 

plicht om te vechten.
10

 

Extreme vormen van geweldloosheid dragen overigens ook een sluipend gevaar in zich. 

Het jarenlang passief ondergaan van extreem onrecht kan immers leiden tot een opstapeling 

van frustraties die uiteindelijk een explosieve reactie veroorzaken. De twee meest prangende 

voorbeelden van geweldloosheid zijn misschien wel het Indische onafhankelijkheidsstreven 

en het jodendom in de diaspora. Maar kort nadat deze twee volken een eigen staat kregen 

toebedeeld in de tweede helft van de jaren 1940, waren precies zij de twee eerste landen om 

kernwapens aan te maken buiten de internationale afspraken om.
11

 Beide landen komen ook 

regelmatig in de media wegens uitbarstingen van geweld. Het lijkt wel alsof er bij deze 

volken iets uit het verleden moet gecompenseerd worden.
12

 

Maar alle randbemerkingen ten spijt, dient nog steeds erkend te worden dat niets in Dans 

l’Inde doet vermoeden dat Tocqueville het mogelijk had geacht dat de Indiërs op eigen kracht 

‘s werelds grootste democratie hadden kunnen oprichten. 

INDIA: ‘S WERELDS ‘GROOTSTE’ DEMOCRATIE 

In de meest recente editie van de Democracy Index scoorde India ongeveer evengoed als 

België. Met zijn 27
ste

 plaats op 167 beoordeelde landen, scoorde het land beter dan enkele 

EU-lidstaten, zoals Italië (29), Griekenland (41), Bulgarije (55) en Roemenië (57). 

De Democrcay Index (DI) is dus een meetinstrument om de kwaliteit van een democratie 

uit te drukken. Daarbij wordt vooral gepeild naar wetgevende en politieke factoren 

opgesplitst in vijf categorieën: ‘The Democracy Index is based on five categories: electoral 

process and pluralism; civil liberties; the functioning of government; political participation; 

and political culture’.
13

 Aan elk van de vijf categorieën wordt een gelijk gewicht toegekend 

om de uiteindelijke score te bepalen (die dus de kwaliteit van de democratie kwantitatief 

dient weer te geven). India behaalde uiteindelijk een gemiddelde score van 7,92/10, maar er 

zijn aanzienlijke verschillen in de resultaten van de verschillende categorieën. Voor civil 

liberties (9,41/10) en electoral process and pluralism (9,58/10) scoorde het land opvallend 

hoog. Voor die laatste categorie scoorde India zelfs even hoog als het tweede hoogst 

                                                 
8
 ‘In 1930, M.K. Gandhi began to refer to the dalits as ‘Harijans’, meaning children of god. Many dalits 

remained puzzled by the name, since it singled them out for a divine lineage, whilst the rest of the population 

was not invested with the privileged of such Gandhian nomenclature’. (Prashad 2001, 112) 
9
 Hoewel Gandhi erin geslaagd was om veel aanhang te werven voor zijn satyagraha onder de Indische moslims, 

is zijn vurige wens om alle islamitische provincies te behouden in India niet in vervulling gegaan; uiteindelijk 

zijn Pakistan en Bangladesh hun eigen weg gegaan. 
10

 (Œuvres I, 1028). 
11

 Vandaag zijn er slechts vijf landen die het non-proliferatieverdrag voor kernwapens niet hebben ondertekend. 

Naast India en Israël, betreft het Pakistan, Noord-Korea en Zuid-Soedan. 
12

 (Sanders, Pacifisme op de korrel 2007). 
13

 (The Economist Intelligence Unit Ltd 2015, 1). 
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geklasseerde land van de DI, namelijk Zweden. Voor political culture scoorde het land echter 

slechts 6,25/10. Dat is even slecht als Tadzjikistan, dat in het algemeen klassement slechts op 

de 156
ste

 plaats staat van 167 deelnemende landen. 

Al meermaals werd erop gewezen dat Tocqueville benadrukte dat democratie meer is dan 

goede wetten en procedures; het is veeleer un état social, een cultuur, a way of life. 

Bovendien is het zijns inziens ten diepste de publieke moraal die een cultuur al of niet 

democratisch maakt. Zo wees hij erop dat de Mexicaanse wetgeving even democratisch was 

als de Amerikaanse, terwijl de Mexicanen zich kennelijk niet konden schikken in een 

democratische levensstijl.
14

 Hij wees er ook op dat in Amerikaanse staten die de slavernij 

afschaften, het racisme doorgaans sterk toenam.
15

 In het statuut van slaaf hadden de Afro-

Amerikanen een duidelijke plaats in de samenleving, daar konden zij een goede slaaf worden, 

die zijn heer tot tevredenheid stemde en die hem zodoende een mate van aanzien en 

bestaanszekerheid garandeerde. Maar als ‘vrije’ en ‘gelijke’ Amerikaanse burger werden zij 

als ultimus inter pares veel sterker geconfronteerd met afwijzing op de arbeidsmarkt, in het 

onderwijs, in de rechtspraak… 

Er werd ook al op gewezen dat de égalité des conditions niet alleen een formele 

afschaffing is van een standenmaatschappij. Zij maakt sociale mobiliteit ook praktisch 

mogelijk en brengt burgers er spontaan toe om elkaar als gelijken te beschouwen. Zeker die 

laatste component is vandaag nog allerminst het geval in India, ook al heeft het land 

democratische wetten. Tocqueville stelde dat Indische vrouwen zich bevonden in een 

verregaande toestand van ondergeschiktheid aan mannen.
16

 Volgens de huidige Indische 

Grondwet mag er niet gediscrimineerd worden op basis van geslacht en onder impuls van 

grootschalige betogingen ten gevolge van een reeks gruwelijke zedenzaken, stemde het 

Indische parlement recent nieuwe wetten en nam de regering diverse maatregelen, waardoor 

vrouwen nu op bepaalde domeinen beter beschermd zijn. Maar precies door alle commotie 

van die betogingen, begon het voor veel westerlingen duidelijk te worden dat de 

genderongelijkheid in India vandaag nog ontzettend groot is. Zo kopte The Guardian: 

‘Angered India demands change after gang rape exposes a society in crisis’.
17

 Het was een 

oogopener voor het Westen toen filmmaakster Leslee Udwin één van de daders interviewde 

(een student kinesitherapie) van de onvoorstelbaar gruwelijke verkrachting op een bus in 

december 2012, na een bioscoopbezoek van een meisje met haar vriend. Schokkend daarbij 

was de vanzelfsprekendheid waarmee de man elke vorm van schuld afschoof op zijn 

slachtoffer. Het zou immers niet betamen dat een 23-jarig meisje zich ‘s avonds op een bus 

bevindt (ook al was zij ‘onder begeleiding’ van haar vriend). Hij stelde dat zij helemaal niet 

zou zijn gestorven indien ze zich niet had verdedigd tegen de verkrachting die ze zelf zou 

hebben uitgelokt door haar aanwezigheid op een bus op een ontiegelijk uur. Hij zei: 

 

A girl is far more responsible for rape than a boy… A decent girl won’t roam around 

at nine o’clock at night… Housework and housekeeping is for girls, not roaming in 

discos and bars at night doing wrong things, wearing wrong clothes.
18

 

 

In lijn met Tocqueville concludeerde Leslee Udwin dat dit maatschappelijk probleem in 

India geen kwestie was van wetgeving, maar van moraal: ‘India is a democracy with civilised 

                                                 
14

 ‘Le Mexique, qui est aussi heureusement situé que l'Union anglo-américaine, s'est approprié ces mêmes lois, 

et il ne peut s'habituer au gouvernement de la démocratie’. (DA2, 238) 
15

 (DA1, 265). 
16

 (Œuvres I, 1028). 
17

 http://www.theguardian.com/world/2012/dec/29/india-gang-rape-society. 
18

 http://www.theguardian.com/world/2015/mar/03/india-outraged-interview-man-convicted-gang-rape-student 

http://www.theguardian.com/world/2012/dec/29/india-gang-rape-society
http://www.theguardian.com/world/2015/mar/03/india-outraged-interview-man-convicted-gang-rape-student
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laws, but sadly this flouting of a basic right to freedom of speech… is flying in the face of 

civilised values’. 

Hoe weinig bescherming de democratische wetten bieden aan de Indische vrouw kan ook 

blijken uit de bizarre Indische traditie van bruidsschatten
19

 die Tocqueville niet vernoemde in 

Dans l’Inde maar die nog steeds welig tiert, ondanks een wettelijk verbod erop en ondanks 

dat deze traditie de demografische curve van India geheel verstoort.
20

 

Bij de onafhankelijkheid van India werd uitdrukkelijk geopteerd om geen staatsreligie te 

erkennen; de staat zou geen enkele religie ondersteunen of bevoorrechten.
21

 Tevens verbood 

de Grondwet uitdrukkelijk en veelvuldig om mensen te discrimineren op basis van hun kaste, 

maar zeker op het Indische platteland zijn de kasten vaak nog alomtegenwoordig in de 

geesten en blijft het tot op heden un fait générateur in de samenleving. In de Indische 

provincies lopen nog heel wat dalits – kinderen, volwassenen en bejaarden – die zichzelf een 

bel om de hals binden om de mensen in hun omgeving te alarmeren dat zij op komst zijn, 

zodat toevallige aanrakingen met hen, untouchables, kunnen worden voorkomen. Tot op 

heden nemen ook talloze dalits en sjudra’s allerlei voorzorgsmaatregelen om (letterlijk) niet 

in de schaduw te komen van leden van hogere kasten. Het zou immers niet betamen dat 

iemand van een lagere kaste ‘profiteert’ van de koelte van de schaduw van iemand van een 

hogere kaste. Volgens de wetten van Manu is de sjudra immers geschapen om brahmanen te 

dienen
22

 en de dalit valt zelfs die eer nog niet te beurt. Het is ook nog heel gebruikelijk om 

piepjonge kinderen uit te huwelijken en ook al boomt de Indische economie al jaren, toch 

neemt de ondervoeding van kinderen nog steeds hallucinante proporties aan. Op dat vlak 

heeft de Naandi Foundation, in opdracht van de Indische regering, een onderzoek uitgevoerd 

waarbij meer dan 100.000 kinderen werden gemeten, gewogen, enzovoort. Daaruit bleek dat 

in India een kind dubbel zoveel kans heeft op ondergewicht als een kind in Sub-Saharisch 

Afrika. Ondervoeding bleek niet enkel de oorzaak te zijn van een derde tot de helft van de 

kindersterfte in India, maar daarenboven leidt het ook tot levenslange verstoringen in zowel 

de lichamelijke als mentale ontwikkeling.
23

 

                                                 
19

 Daar waar bruidsschatten in de geschiedenis er quasi altijd en overal op neerkwamen dat de familie van de 

bruidegom geld of goederen schenkt aan de familie van de bruid, is het volgens de Indische tradities de familie 

van de bruid die een bruidsschat schenkt aan de familie van de bruidegom. In traditionele samenlevingen is de 

man vaak de enige kostwinner. Met zijn bruidsschat wordt hij verondersteld te tonen in staat te zijn die rol 

adequaat op te nemen. Bovendien compenseert hij zodoende de familie van zijn vrouw omdat die haar dochter 

heeft grootbracht, ondanks haar minder lucratieve bezigheden. Daarom leeft in het kurkdroge India dan ook 

een spreekwoord dat stelt dat het grootbrengen van een dochter vergelijkbaar is met het besproeien van de tuin 

van de buurman. Sinds de ‘democratisering’ van de echografie in India, worden veel vaker meisjes dan 

jongens geaborteerd, waardoor de demografische curve van India dan ook sterk overhelt richting mannen, met 

talloze maatschappelijke problemen als gevolg. Tegen het jaar 2020 zal er in India dan ook een mannelijk 

overschot zijn van naar schatting 30 à 35 miljoen in de leeftijdscategorie van 15 tot 34 jaar, dit ondanks een 

grootschalige import van vrouwen uit Bangladesh (waar de maatschappelijke problemen als gevolg van een te 

kort aan vrouwen nog groter is). (Hudson and den Boer 2002) Vermoedelijk valt de recente golf van 

verkrachtingsschandalen in India deels te verklaren door een te kort aan vrouwen in het land, ten gevolge van 

het (weliswaar wettelijk afgeschafte) aparte systeem van bruidsschatten. 
20

 Volgens het CIA World Factbook zijn er in India 8% meer mannen dan vrouwen, maar in de 

leeftijdscategorieën van zowel 0 tot 14 jaar als van 15 tot 24 jaar is dat zelfs 13% meer jongens en mannen dan 

meisjes en vrouwen. (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2018.html) 
21

 (Mahajan 2015, 43). 
22

 (Œuvres I, 1065). 
23

 ‘Despite India’s remarkable economic growth over the last decade, many children still struggle to meet their 

most basic needs, including access to sufficient food and health care. […] Importantly, with 43 per cent of 

children underweight (with a weight deficit for their age) rates of child underweight in India are twice higher 

than the average figure in sub-Saharan Africa (22 per cent). The consequences of this nutrition crisis are 

enormous; in addition to being the attributable cause of one third to one half of child deaths, malnutrition 

causes stunted physical growth and cognitive development that last a lifetime; the economic losses associated 

with malnutrition are estimated at 3 per cent of India’s GDP annually’. (Naandi Foundation 2011, 9) 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2018.html
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In opdracht van Human Right Watch voerde het Center for Human Rights and Global 

Justice ook een onderzoek uit naar de kaste-discriminatie in India. Daarbij werd meermaals 

onderstreept hoe theoretisch de juridische bescherming van dalits tegen discriminatie is. 

 

While the Government of India’s periodic report cites specifically to Constitutional 

provisions prohibiting discrimination by the State – including on grounds of a 

person’s caste – and generally to the existence of legislation enacting these 

provisions, this elaboration of its de jure prohibition on caste discrimination does not 

reflect the daily reality of the continued practice of “untouchability” and persecution 

of Dalits in India. Dalits are systematically discriminated against and abused by 

public authorities and private actors, who act without any fear of punishment as they 

rarely face sanctions for their violations of Dalits’ fundamental rights.
24

 

 

Dat rapport wees ook uitvoerig op de catastrofale implementatie van programma’s van 

affirmatieve actie die voorzien worden door de Indische overheid en de Grondwet. 

 

Accordingly, under constitutional provisions and various laws, India grants Dalits a 

certain number of privileges, including “reservations” (quotas) in education, 

government jobs, and government bodies. Like many of the protective measures 

adopted, the reservation policy has not been successfully implemented for Dalits. 

Caste-based occupational distribution is reinforced in reserved government 

employment, with Dalits assigned primarily to the posts of sweepers. 

Reservations in higher education continue to be met with a great deal of resistance 

leading to under-enforcement. Additionally, there has been widespread public 

opposition to reservations for Dalits in local government bodies, often leading to acts 

of violence, including the rape and murder of Dalit candidates. 

 

De Indische Grondwet laat er nochtans geen enkele twijfel over bestaan dat het 

ongeoorloofd is te discrimineren op basis van kaste of gender. Er zijn letterlijk tientallen 

verwijzingen naar het kastensysteem in de Indische Grondwet en steeds ingegeven vanuit een 

democratische bezorgdheid voor het gelijkheidsprincipe. Maar ondanks alle democratische 

wetten, procedures en beleidsmaatregelen blijft India dus een ongelijke samenleving met een 

laag beschavingspeil, veel armoede, etnisch geweld en corruptie en een povere democratische 

cultuur. 

Naast de Democracy Index meet ook de Global Democracy Ranking (GDR) de kwaliteit 

van de democratie van diverse landen. Het is onthutsend vast te stellen hoe verschillend India 

werd beoordeeld in de DI en de GDR. Uitgedrukt in percentielen, staat India in de DI 

comfortabel in de top 20, terwijl het in de GDR onder de mediaan duikt en niet eens in de top 

60 staat. Daar waar België en India quasi hetzelfde resultaat hadden in de DI (een verschil 

van 0,6 percentiel), is het verschil in de GDR meer dan 50 percentielen (52,2)! Nochtans 

verschillen de top 10 en de bottom 10 van de beide graadmeters nauwelijks van elkaar. 

De aanzienlijke verschillen voor India zijn ter verklaren door het feit dat de DI 

democratie politieker opvat (wetten, procedures…) en GDR datzelfde begrip eerder 

toquevilliaans opvat, dat wil zeggen als état social, als een cultuur. 

 

 

 

 

                                                 
24

 (Center for Human Rights & Global Justice 2006) 
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Metastudie Rankings 2014 

 

 

  
Hoogste ranking / 

Laagste ranking 

Ranking India 

(percentiel25) 

Ranking België26 

(percentiel) 
Δ percentiel 

Democracy Index27 
Noorwegen / 

Noord-Korea 

27/167 

(16,2) 

26/167 

(15,6) 
0,6 

Global Democracy Ranking28 
Noorwegen / 

Syrië 

70/115 

(60,9) 

10/115 

(8,7) 
52,2 

Tranparancy International Corruption Index29 

Denemarken / 

Noord-Korea + 

Somalië 

85/175 

(48,6) 

15/175 

(12,8) 
35,8 

UNDP Human Development Report30 
Noorwegen / 

Niger 

135/187 

(72,2) 

21/187 

(11,2) 
61 

 

Als men de DI vergelijkt met de GDR – beide graadmeters voor de kwaliteit van een 

democratie – is het ronduit onthutsend hoe groot het verschil is in de respectievelijke 

rankings van India. Dit land kan dan ook gelden als een schoolvoorbeeld van Tocquevilles 

stelling dat democratie niet zozeer een kwestie van democratische wetten is, maar een 

kwestie van een specifieke état social waarin de gelijkheid der bestaanscondities eerder 

evident wordt bevonden. Wanneer democratische wetten in eender welk land worden 

ingevoerd, zijn de geesten van de burgers (hun cultuur, hun moraal…) daarom niet 

noodzakelijk democratisch, maar als de geesten democratisch zijn, vloeien daar als vanzelf 

democratische wetten uit voort. In die zin is de democratische geest van burgers essentiëler 

dan democratische wetten. 

Volgens de samenstellers van de GDR houdt hun graadmeter veel rekening met de 

performantie van een democratie.
31

 Wanneer alle wetten en beleidsmaatregels voorhanden 

zijn opdat mannen en vrouwen gelijk behandeld worden, maar er blijken bijvoorbeeld weinig 

of geen vrouwelijke volksvertegenwoordigers zijn, dan wordt, in zekere zin, de helft van het 

volk niet politiek vertegenwoordigd. Bijgevolg hecht de GDR meer belang aan 

gendergelijkheid de facto, dan aan een gelijkheid de jure. 

De beoordeelde parameters van de GDR (met ponderatie) zijn politiek (50%), 

gendergelijkheid (10%)
32

, economie (10%)
33

, kennis (10%)
34

, gezondheid (10%)
35

 en 

ecologie (10%)
36

. De politieke parameter is op zijn beurt ingedeeld in politieke rechten 

(25%), burgerlijke vrijheden (25%), gendergelijkheid in politieke vertegenwoordiging 

                                                 
25

 Het percentiel werd als volgt berekend: rangschikking / aantal beoordeelde landen x 100. Alle opgenomen 

rankings omvatten tussen de 115 en de 187 beoordeelde landen. Met het oog op vergelijking werd gebruik 

gemaakt van percentielen. 
26

 De cijfers voor België werden opgenomen als referentie. 
27

 (The Economist Intelligence Unit Ltd 2015). 
28

 (Campbell, Barth and Pölzlbauer 2014). 
29

 (Transparency International 2014). 
30

 (Malik 2014). 
31

 (D. Campbell 2008, 35). 
32

 Hier worden de kansen van de geslachten vergeleken op het vlak van onderwijs, tewerkstelling, 

levensverwachting… 
33

 BBP per capita, werkloosheidsgraad, overheidsschuld in verhouding tot het BBP, inflatie… 
34

 Scholingsgraad per onderwijsniveau, ratio leerlingen-leraars, internetgebruikers per aantal inwoners, 

percentage van het BBP dat voor R&D wordt uitgetrokken, wetenschappelijke publicaties per aantal 

inwoners… 
35

 Kindersterfte, levensverwachting, hospitaalbedden en dokters per aantal inwoners, gezondheidskost (zowel 

privaat als publiek)… 
36

 CO2-uitstoot, zowel in verhouding tot het BBP als tot het aantal inwoners, de graad van duurzaam opgewekte 

elektriciteit, BBP per eenheid verbruikte energie… 
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(25%)
37

, persvrijheid (10%), afwezigheid van corruptie (10%), regelmatige afwisseling de 

regeringsleider (2,5%) en regelmatige afwisseling van de grootste regeringspartij (2,5%). 

Er zijn nog meer apolitieke indices die een hoge correlatie vertonen met de kwaliteit van 

een democratie, zoals het Human Development Report van de Verenigde Naties (HDR) of de 

befaamde corruptie-index van Transparency International (CI). Zo staan Noorwegen, 

Zwitserland, Nederland, Nieuw-Zeeland en Denemarken in de top 10 van de vier indices uit 

bovenstaande figuur, terwijl landen als Noord-Korea
38

, Syria, Soedan en Somalië overal 

dramatisch slecht scoren, voor zover er van die landen al betrouwbare data voorhanden is. 

CONCLUSIE 

In deze bijlage was het niet de bedoeling te stellen dat de Democracy Index een 

aanfluiting is van datgene waarvoor hij verondersteld wordt te staan, namelijk de kwaliteit 

van een democratie. Integendeel, de correlatie tussen de Democracy Index en de Global 

Democracy Ranking is groot. Het punt is echter dat de casus van het hedendaagse India goed 

illustreert wat het betekent dat Tocqueville de democratie opvatte als un état social. Dat 

betekent dat het democratische gehalte van politieke procedures en dito wetgeving niet de 

diepste wortels zijn van een democratie, maar wel het democratische gehalte van de geest van 

de burgers. Dat betekent dus dat in een democratie het psychologische aspect van de égalité 

des conditions bepalender is dan het formele of praktische aspect. Het psychologische aspect 

volgt niet automatisch uit het formele of het praktische, maar omgekeerd geldt dat wel; van 

zodra het psychologische aspect aanwezig is volgt het formele en het praktische aspect als 

vanzelf. Een cultuur waarin de moraal zodanig is dat mensen elkaar spontaan als gelijken 

beschouwen (d.i. het psychologische aspect) en waar mensen veel burgerzin aan de dag 

leggen, zal spontaan minder corruptie, meer beschaving en democratische wetten vertonen. 

De belangrijke plaats van religie in het politieke denken van Tocqueville, laat zich 

hoofdzakelijk verklaren doordat de meeste religies – vooral het christendom – aanleiding 

zouden geven tot een dergelijke moraal. Volgens Tocqueville zullen de relatief goede wetten 

en procedures die India weliswaar heeft een andere oorzaak hebben dan een goede moraal en 

dus is het niet vanzelfsprekend dat zo een land tegelijk ook vrij is van corruptie en een hoge 

beschaving kent. 

In Dans l’Inde had Tocqueville het meermaals over de fenomenen in de Indische 

samenleving die tot corruptie moesten leiden. Zo zouden dalits, door de marginale positie 

waarin ze werden/worden gedrukt, haast altijd schurken zijn.
39

 Ook de ‘ruwe’ en 

                                                 
37

 Gendergelijkheid weegt bijzonder zwaar door in de GDR. Niet alleen is het een van de vijf niet-politieke 

factoren (10%), maar ook een kwart van de politieke dimensie wordt bepaald door gendergelijkheid in 

politieke vertegenwoordiging, waardoor de uiteindelijke ranking voor 22,5% wordt bepaald door 

gendergelijkheid. Dit laat zich verklaren doordat het een soort graadmeter is voor de wijze waarop een land 

omgaat met kwetsbare groepen die heel gemakkelijk te berekenen is, ook voor minder transparante landen. De 

bevolking van eender welk land bestaat immers uit ongeveer de helft mannen en de helft vrouwen en voor 

ieder land kan het genderevenwicht van volksvertegenwoordiging gemakkelijk nagegaan worden. In de GDR 

staat gendergelijkheid dus enigszins voor een algemene gelijkheid van kansen of kortweg voor een 

gelijkwaardige behandeling van mensen. 
38

 In de twee rankings waar Noord-Korea niet als laatste staat geklasseerd werd het land niet opgenomen wegens 

onvoldoende betrouwbare data. 
39

 ‘Je crois qu’il y a chez tous les peuples à peu près la même dose de force morale, mais tous ne l’appliquent 

pas dans le même sens. Bassesse, corruption extraordinaire, barbarie des parias. Un Indou sans caste est 

presque toujours un fripon’. (Œuvres I, 1019-20) Tocqueville merkt daarbij op dat l’abbé Dubois daaruit 

concludeerde dat het kastensysteem heilzaam en nodig is in India, aangezien de criminaliteit onder de burgers 

met kaste lager is. Tocqueville meende zelf echter dat wie verstoten wordt uit zo’n strak systeem in zekere zin 

buiten de samenleving en de wet wordt gezet en bijgevolg in de criminaliteit wordt geduwd. 
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‘belachelijke’ religieuze praktijken van het hindoeïsme, zouden volgens Tocqueville de 

voorbode zijn van corruptie.
40

 Eerder zagen we ook al dat Tocqueville weinig hoop had dat 

veel te veranderen viel aan de strakke religieuze patronen waarin de hindoes zouden 

vastzitten.
41

 Dat betekent dat  hij weinig flexibiliteit zag in hun psychologische capaciteiten 

om elkaar als gelijken te beschouwen. 

Om die redenen geloofde Tocqueville ook niet dat de Britten de Indiërs veel beschaving 

konden bijbrengen. De hindoes wisten dat elke geloofsgenoot die hand-en-spandiensten 

verrichtte voor de Britten handelingen moest stellen waardoor men uit de kaste kon worden 

gezet. Het resultaat was dat de kolonisator enkel contact maakte met verschoppelingen.
42

 De 

Britten slaagden er niet in om tot enige samenwerking te komen met de hogere varna’s, laat 

staan dat zij hen had kunnen ‘verheffen’. Bovendien werd al verwezen naar de 

gedesillusioneerde abbé Dubois, die na 32 jaar zijn Indische missiepost had verlaten in de 

overtuiging dat hindoes eenvoudigweg niet te bekeren vallen tot het christendom. Dergelijke 

inzichten hadden Tocqueville tot de overtuigingen gebracht die tot uiting komen in de Global 

Democracy Ranking (maar niet in de Democrcay Index).  

                                                 
40

 Onder de kleine hoofding ‘Religion de l’Inde’ schreef Tocqueville: ‘Au milieu des pratiques grossières et 

ridicules de ces hommes […] semble annoncer la décadence et la corruption’. (Œuvres I, 1030-1) 
41

 Zie de eerder geciteerde passage: ‘Comment détruire une religion qui s’est si bien mêlée à toute la vie…’ en 

verder ‘Comment faire renoncer aux idées religieuses quand on ne peut le faire qu’en changeant toutes les 

idées…’. (Œuvres I, 1028) 
42

 ‘Pour servir un Européen, il faut se soumettre à une foule d’actes qui font sortir de la caste. Les Européens 

n’ont autour d’eux que le rebut de la population indoue’. (Œuvres I, 1021) 
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Abstract in English 

 

The Role of Religion in the Political Thinking of Alexis de Tocqueville 
Between Personal Opinion and Public Policy 

 

 

After the French Revolution had radically dealt with the excesses of the King, nobility, 

and clergy, the country was disrupted. It was Tocqueville’s deepest wish to turn his 

disoriented, post-revolutionary country into a harmonious society. 

He considered the anticlericalism and unbelief of many French contemporaries as a 

wrong remedy as a result of a wrong diagnosis. Prior to the Revolution, the French church 

had become a political institution instead of a merely religious institution. Tocqueville 

therefore considered that France had no need for less church, but for more, albeit in the true 

sense of the word, in other words as a merely purely religious institution. 

He passionately advocated the far from obvious idea that democracy needs religion. He 

indeed believed that if many citizens in a society sincerely believe in God and, besides, 

church and state are separated, the citizens’ belief has a favourable impact on the morals of 

that society. This influence could be even more important in a democratic society, as citizens 

would be less inclined to use their democratic freedoms, which are definitely “rights”, in such 

a way that could undermine democracy. 

At the same time, this theory provides a very general answer to the question of the role of 

religion in the political thinking of Alexis de Tocqueville. The present dissertation aims to 

develop this position by means of four research questions. 

Tocqueville’s impassioned plea for the importance of religion in a democracy (in this 

case France at that time) is hardly obvious on the European continent and a biographical 

study will attempt to provide an answer to the question which models supported this idea. 

The fact that Tocqueville had lost almost all faith at the age of sixteen, prompts us to 

wonder why he was so obsessed with the thought that not only his country, but also any 

democracy has a strong need for religion. Hence the second research question is whether 

Tocqueville granted too much importance to religion in his thinking about democracy. 

Both Claude Lefort and Marcel Gauchet believed that Tocqueville’s plea for religion did 

not fully grasp the importance of the division of power in a democratic society. Thirdly, the 

ground of this argument will be analysed. 

Finally, a completely different topic will be considered. Throughout Tocqueville’s 

works, it turns out (mainly implicitly) that in advocating a prominent role for religion, he 

basically had the Christian religions in mind. However, Tocqueville also reflected on and 

wrote about non-Christian religions. Yet his ideas in that respect are little known and little 

literature has been published about this topic. Therefore, the last part will focus on the role of 

some non-Christian religions in the political thinking of Tocqueville. 
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Nederlandstalig abstract 

 

De plaats van religie in het politieke denken van Alexis de Tocqueville 
Tussen persoonlijke overtuiging en publiek beleid 

 

 

Nadat de Franse Revolutie radicaal had afgerekend met de ontsporingen van koning, adel 

en clerus was het land ontregeld. Het was Tocquevilles grote betrachting om zijn 

gedesoriënteerde, postrevolutionaire land om te buigen tot een harmonieuze samenleving. 

Het antiklerikalisme en het ongeloof van vele Fransen in zijn tijd beschouwde hij 

enigszins als een foute remedie ten gevolge van een foute diagnose. Vóór de revolutie had de 

Franse kerk zich ontwikkeld tot een politieke instelling eerder dan een zuiver religieuze. 

Tocqueville meende daarom dat Frankrijk geen nood had aan minder kerk, maar meer kerk, 

zij het in de ware betekenis van het woord, dus als zuiver religieuze instelling. 

Hij verdedigde hartstochtelijk de weinig vanzelfsprekende stelling dat een democratie 

nood heeft aan religie. Hij meende immers dat als in een samenleving veel burgers oprecht in 

God geloven en als bovendien kerk en staat van elkaar zijn gescheiden, het geloof van die 

burgers een gunstige invloed heeft op de moraal van die samenleving. In een democratie zou 

die invloed extra van belang zijn, omdat burgers op die manier minder geneigd zijn om hun 

democratische vrijheden – waar ze wel degelijk recht op hebben – te gebruiken op manieren 

die de democratie onstabiel maken. 

Dit is meteen een heel algemeen antwoord op de vraag naar de plaats van religie in het 

politieke denken van Alexis de Tocqueville. Het doel van dit proefschrift is om dit verder te 

preciseren aan de hand van vier onderzoeksvragen. 

Tocquevilles vurige pleidooi voor het belang van religie in een democratie (i.c. in het 

toenmalige Frankrijk) is weinig vanzelfsprekend op het Europese continent en met behulp 

van een biografische studie zal vooreerst een antwoord worden gezocht op de vraag op welke 

modellen hij zich daarvoor had gebaseerd. 

Het feit dat Tocqueville zijn geloof op zestienjarige leeftijd grotendeels is verloren, 

maakt het extra vreemd dat hij zo gebeten was door de gedachte dat niet alleen zijn land, 

maar ook elke democratie veel nood heeft aan religie. Vandaar dat de tweede 

onderzoeksvraag luidt of Tocqueville een overdreven belang hechtte aan religie in zijn 

denken over de democratie. 

Zowel Claude Lefort als Marcel Gauchet meenden dat Tocqueville, met zijn pleidooi 

voor religie, er blijk van gaf dat hij onvoldoende oog had voor de rol van verdeling van de 

macht in een democratische samenleving. In een derde tijd zal nagegaan worden of dit 

argument terecht was. 

Tot slot zal nog een heel ander thema worden aangesneden. Uit heel Tocquevilles oeuvre 

blijkt (veelal impliciet) dat hij met zijn pleidooi voor een prominente rol van religie in een 

democratie vooral de christelijke religie voor ogen had. Niettemin heeft Tocqueville ook 

gedacht en geschreven over niet-christelijke religies, alleen zijn zijn standpunten daaromtrent 

veel minder bekend en werd er weinig over gepubliceerd. In het laatste deel zal daarom 

onderzocht worden welke plaats Tocqueville zag weggelegd voor enkele niet-christelijke 

religies. 

 

 


