
torium en initieerde de Agricultural Society for the Western District 
of New York. Want ‘het landleven redt de deugd’ en bovendien was 
zo’n platform ook gewoon handig voor de kennisuitwisseling van 
planten en zaden voor zijn tuin. In 1812 raakte hij gedesillusioneerd 
over zijn gastland vanwege de oorlog die het voerde met Engeland.
Vanachter de marmeren pilaren van het bijna verlaten treinsta-
tion komt mijn gastheer mij tegemoet lopen: Jon Tittler, die ook 
bestuurslid van de Barneveldse Unitarian Church is, brengt me naar 
‘Van der Kemp Avenue’ om er Van der Kemps woonhuis te bekijken. 
De huidige bewoners laten ons desgevraagd welwillend binnen, 
mompelen iets over in laatjes gevonden ‘oude’ papieren, maar heb-
ben niet veel met de geschiedenis.
Maar dan wordt aan het eind van de dag de toch wel grote afstand 
tot Van der Kemps tijd onverwacht drastisch verkleind. Jon stelt 
mij voor aan zijn goede vriend Timothy Hume Behrend. Ik kijk in 
de helderblauwe ogen van een opmerkelijk vitale tachtiger. Een 
goeroeachtige verschijning met grijze hippiebaard en -haren. ‘Ah, 
you are from Amsterdam? Very tolerant! very liberal! I absolutely 
love your city!’ Dát Amsterdam is al ten onder aan toeristen, denk 
ik bij mijzelf. ‘Tim’, zegt Jon, ‘is eigenlijk een 21ste-eeuwse Van der 
Kemp’. De parallellen tussen beide levens zijn inderdaad frappant. 
Tim was predikant in Van der Kemps kerk tussen 1965 en 1974 
en woonde toen met zijn gezin zelfs in diens huis. Maar uit diepe 
verontwaardiging over de Vietnamoorlog begon Tim op een dag 
een nieuw leven. In een zelfgebouwd krakkemikkig hutje in zijn 
eigen natuurreservaat ‘Shawangunk Nature Preserve’, westelijk van 
Barneveld. Zonder de luxe van gas, elektriciteit en stromend water. 
Maar met een eigen bibliotheek in een houten schuur. Nog altijd 
houdt hij zich daar bezig met de bescherming van het ecosysteem, 
zijn moestuin en milieueducatie.
Als mijn eigen overvolle stad op den duur onverdraaglijk wordt 
en ik mijn ecologische voetafdruk wil 
verkleinen, droom ik van een schrijvers-
hutje in zo’n groen paradijs. 

Edwina Hagen  is als historicus verbonden 
aan VU.  Als specialiste van de 18de eeuw 
publiceerde zij onder meer President van 
Nederland. Rutger Jan Schimmelpenninck, 
1761-1825 (Balans, 2012). In deze column 
schrijft ze over de revoluties van de 18de 
eeuw, en hoe die in het nu voortleven.

Z
odra de eerste lentezon schijnt, word ik overvallen door 
een diep verlangen de drukke stad te verruilen voor het 
heilzame buitenleven. ‘Typisch stads’ hoont mijn Overijs-
selse vriend Hermanus, zelf bewoner van een riante villa 
in het groen. 

Dat de natuur goed voor je is, ja zelfs een beter mens van je maakt, 
komt uit de 18de eeuw. Zo dacht Thomas Jefferson, de derde pre-
sident van de Verenigde Staten, dat de woeste natuur van zijn land 
de Amerikaanse kolonisten tot moreel superieure burgers kneedde. 
Aan de frontier moesten ze wel samenwerken. En daardoor kregen 
ze volgens hem precies die egalitaire eigenschappen die nodig 
waren voor de democratische republiek.
Als íemand dit mythische agrarische ideaal belichaamde, dan was 
het Jeffersons Nederlandse vriend François Adriaan van der Kemp. 
Als voormalig krijgsgevangene van Willem V, die Van der Kemps 
ideeën over volksrechten het liefst in de zompige Hollandse klei 
smoorde, ontvluchtte hij het land om in Amerika zijn politieke 
droom waar te maken. In 1788 kwam hij aan in New York. Van daar 
trok hij het achterland in en begon aan een nieuw leven als pro-
gressieve gentleman-farmer. 
Terwijl ik hem nareis met de trein volg ik zijn leven in de wat 
verouderde maar mooie biografie Scholar in the Wilderness (1963) 
van Harry F. Jackson. Van der Kemp is met zijn Amerikaanse project 
verrassend ver gekomen. In het dorp Barneveld (nu Trenton) streek 
hij uiteindelijk neer. Hij stichtte er de ondogmatische Unitarian 
Church,  transformeerde zijn eigen tuin tot een botanisch labora-

COLUMN EDWINA HAGEN

De groene revolutie van  
de 18de eeuw is tijdloos
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