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TER INLEIDING

Toen de Franse revolutionairen proclameerden ‘dat de hele wereld ons onze
Revolutie benijdt’, namen ze hun dromen voor werkelijkheid, maar dat hun onderneming een breekpunt in de geschiedenis werd, staat vast als een huis. Met
de marxistische filosoof Ernst Bloch († 1977) kunnen we spreken over een historisch Novum, iets volstrekt nieuws, dat zich doorgezet heeft in contrast met het
Ancien Régime, de staats- en maatschappijvorm van de absolute vorst, de bevoorrechte adel en de op alles toeziende geestelijkheid. Ook wat de verankering van
het christendom in de (westerse) samenleving betreft, heeft de Franse Revolutie
als breekijzer voor een nieuwe verhouding gewerkt. We zouden kunnen stellen
dat zij wat keizer Constantijn in 313 met zijn Edict van Milaan in gang gezet
heeft, tenietgedaan heeft.1 Terwijl deze keizer het pad geëffend heeft naar een
verbond tussen Kerk en Staat, dat via het Frankische Rijk door Frankrijk werd
overgenomen, heeft de Revolutie aan dat verbond een einde gemaakt.
Zoals elke gebeurtenis met een ingrijpende impact op het collectieve geheugen, heeft ook de Franse Revolutie een aantal mythen meegekregen, die
moesten dienen zowel om haar met een haast sacrale aura te omgeven als om
haar als werk van de duivel te brandmerken. Wat dit laatste betreft, is aldus het
beeld ontstaan van de guillotine, waarvan de valbijl door het constante gebruik
geregeld gewet moest worden. Wat ons interesseveld betreft, is de mythe nog
springlevend dat de Revolutie van meet af aan op gewelddadige wijze het christendom de doodsteek heeft willen geven. Vooral bij het consulteren van Franse
historische studies uit de 19de – begin 20ste eeuw moet men de stofkam bij de
hand houden om de kostbare informatie van haar ideologische ombolstering te
ontdoen. Wij hopen dat wij in de volgende uiteenzetting deze stofkam voldoende gehanteerd hebben.
Spreken over de Franse Revolutie als onderscheidende periode in de geschiedenis is uiteraard correct, maar mag niet versluieren dat deze periode
geen lineair beeld vertoont, alsof de ontwikkelingen netjes op elkaar inhaakten.
Niets is minder waar. Door de verschillende staatsgrepen die het politieke bedrijf kenmerkten, kan men zelfs spreken over bokkensprongen in de revolutionaire geschiedenis. Dat maakt een kennismaking met deze periode tegelijkertijd zo boeiend en verwarrend, en dat geldt eveneens voor de wederwaardighe-
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den van Kerk en christendom. Om de lezer(es) door de revolutiejaren te helpen
loodsen, bieden we aan het einde van dit boek een Tijdslijn aan, waarin hij/zij
de voornaamste markeerpunten van het hele verhaal terug zal vinden.
De Revolutiejaren vertonen niet alleen in hun algemene verloop een bijwijlen grillig beeld, ook in de onderscheiden fasen stoot men geregeld op ontwikkelingen die tegelijkertijd bij elkaar aansluiten en zich van elkaar loszingen.
Bovendien ondervonden niet alle bevolkingsgroepen (waaronder de geestelijken) op eenzelfde moment wat de revolutionaire politiek in de koker had. Indien wij voor een strak chronologische uiteenzetting gegaan waren, dan had de
lezer(es) wegens die voortdurend door elkaar lopende verhaallijnen wellicht in
korte tijd door de bomen het bos niet meer gezien (wat overigens bij veel tijdgenoten, ook politici, meermaals het geval geweest is). Daarom hebben wij liever
binnen het grote verhaal de gegevens in meer afgebakende blokken, voornamelijk gecentreerd rond groepen en thema’s, voorgesteld. Deze methode bracht
wel met zich mee dat we geregeld de band met de bredere context moesten
bewaren door verwijzingen als ‘dat is stof voor later’, ‘daar komen we verder op
terug’… We durven te hopen dat dit niet al te storend werkt en misschien zelfs
ertoe prikkelt de lectuur voort te zetten.
Het kan niet anders of het christendom waarover het in dit boek gaat, is
van katholieke signatuur. In het Ancien Régime was het katholicisme immers
staatsgodsdienst, en al dan niet gemeend bekende de overgrote meerderheid
van de Fransen zich ertoe. Alleen om de uiteenzetting binnen de perken te
houden, hebben we de protestanten en de Joden buiten beschouwing gelaten.
Laten we slechts vermelden dat zij aan de vooravond van de Revolutie niet meer
voor hun leven hoefden te vrezen (althans niet van staatswege), maar dat het
volle burgerschap hun nog niet gegund was.2 De Revolutie zal voor hen een
emancipatiemoment betekenen, al ondervonden ook zij in een bepaalde fase
hoe zij zich tegen hen kon keren: ‘Wij moesten drie godsdiensten vernietigen:
de katholieke, de protestantse en de joodse, en bijgevolg met evenveel verschillende belangen rekening houden en die bestrijden,’ rapporteerde de godsdiensthater Lequinio over zijn acties in de Charente-Inférieure.3
Als we het in het vervolg over ‘de Kerk’ hebben, zal het daarom over de
katholieke Kerk gaan. Daarbij gaat de hoofdaandacht weliswaar naar het lot
van de bisschoppen en priesters, omdat de bronnen nu eenmaal over hen meer
informeren, maar we hebben ons ook laten inspireren door de ‘integrale geschiedenis’ of mentaliteitsgeschiedenis. Het is een vorm van geschiedschrijving
die in de tweede helft van de vorige eeuw opgang heeft gemaakt en niet alleen
beroemde figuren, maar eveneens ‘de gewone man en vrouw’ in het onderzoek
betrekt.4 De Nederlandse kerkhistoricus Jan van Laarhoven († 1995) heeft de onderliggende gedachte ervan treffend verwoord: ‘Het is een bijna onverbiddelijk
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historisch gegeven: alleen wie schrijft, blijft, en alleen wie toen spraken, zijn nu
nog verstaanbaar. Maar daardoor horen we onder die vele, vele gesprekspartners geen gewone stemmen meer. En juist de zgn. gewone man/vrouw kan onze
nieuwsgierigheid prikkelen, niet alleen omdat het eenvoudige besje (…) een
grotere gelovige kan zijn dan de geleerden en theologische specialisten, maar
misschien ook wel omdat we ons er uiteindelijk meer mee verwant zouden kunnen voelen dan met die grote denkers of zieneressen.’5 Met andere woorden:
wat de Revolutietijd voor de katholieke basis betekend heeft, hebben we eveneens onder het licht van de lamp willen brengen.
Nog enkele praktische vingerwijzingen alvorens deze bladzijde om te
slaan. Om een overvloed aan voetnoten te vermijden, hebben we er alleen ingevoegd ter staving van een citaat of een opmerkelijke uitdrukking, maar ook
om verhelderende informatie te bieden. Alle verdere beweringen steunen op
een nauwgezet onderzoek van de bronnen vermeld in de bibliografie achteraan
in het boek. Voorts hebben we in de voetnoten alleen de auteur van de bron
vermeld: de volledige bibliografische referentie vindt men in de bibliografie.
Verder hebben we de departementen (de nieuwe bestuurlijke eenheid van de
Revolutietijd) consequent met hun Franse benaming weergegeven, ook als
een Nederlands equivalent gekund zou hebben (Ardennen voor Ardennes). Deze
werkwijze vermijdt misverstanden (het departement van de Nord valt niet samen met het noorden van Frankrijk) of vreemd aandoende combinaties zoals
Neder-Loire (Loire-Inférieure) en Lage-Alpen (Basses-Alpes).6 Ten slotte nog dit:
soms zullen we het hebben over de concordataire Kerk. Daarmee is de nieuwe
gestalte van de Franse Kerk onder Napoleon bedoeld, een gegeven dat we aan
het einde van het boek uitklaren.
Al werd in 1789 de Revolutie door veel katholieken als een gave van de
goddelijke voorzienigheid begroet, ze was niet uit de lucht komen vallen, maar
door een proces in het denken en politieke factoren in de geesten gerijpt. We
beginnen onze verkenning van een decennium revolutionaire geschiedenis
daarom met de kennismaking van de Kerk en haar politieke en culturele context in de 18de eeuw. Wat we ontdekken, is niet opbeurend.
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