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Woord vooraf

Als gevolg van technologische, economische en politieke ontwikkelingen is in de
afgelopen vijftig jaar de internationale uitwisseling van personen, goederen en ideeën
enorm toegenomen. In dit deel van de wereld heeft de Europese integratie het
verkeer en de communicatie over de nationale grenzen heen verder versterkt. De
telecommunicatie - waaronder de elektronische post en de toegang tot internet -
die de laatste jaren een hoge vlucht heeft genomen, lijkt zich van politieke of culturele
grenzen helemaal niets meer aan te trekken.
Toch berust deze internationalisering gedeeltelijk op gezichtsbedrog. De culturele

verschillen tussen de Europese landen - en binnen deze landen tussen de
verschillende regio's - zijn allerminst verdwenen. De Europese eenwording draagt
de sporen van verdeeldheid met zich mee. In de twintigste eeuw is Europa
herhaaldelijk geteisterd door oorlog en burgeroorlog, waarin steeds naast politieke
ook culturele belangen op het spel stonden. Niet alleen in de jaren 1939-45, maar
tot op de dag van vandaag worden in Europa nationale mythen met de wapenen
verdedigd. In Nederland brengt de aanwezigheid van etnische minderheden een
grote verscheidenheid van culturele opvattingen en gedrag met zich mee. Naast
een onmiskenbaar proces van globalisering is de idee van een multiculturele
samenleving ontstaan, die een raamwerk biedt voor wederzijds begrip maar in feite
dikwijls scheidslijnen bevestigt. Naast vormen van internationalisering zijn er talloze
voorbeelden van culturele fragmentering.
In sommige delen van de wereld zijn culturele verschillen een zaak van leven en

dood. Dat is in het hedendaagse Nederland niet het geval. Wel staat ‘cultuur’ hoog
op de agenda en wordt terecht van de wetenschap verlangd de betekenis van cultuur
voor de welvaart en het welzijn van een samenleving te verhelderen. Dit was een
reden om een onderzoek te beginnen naar de wijze waarop in het verleden de
Nederlandse cultuur temidden van andere Europese culturen gestalte heeft gekregen.
Een concrete aanleiding vormde een uitspraak van minister-president Lubbers, die
bij terugkeer van een succesvolle top van Europese regeringsleiders in Hannover
op 27 juni 1988 verklaarde dat de economische eenwording weliswaar dichterbij
was gebracht maar zich tevens afvroeg wat de gevolgen op cultureel gebied zouden
zijn.
Het onderzoeksprogramma ‘De Nederlandse cultuur in Europese context’ is, na

een voorbereidingsperiode van ongeveer twee jaar, met ondersteuning van de
NederlandseOrganisatie voorWetenschappelijk Onderzoek (NWO) in 1991 begonnen
en wordt met de verschijning van een vijftal synthetiserende studies, waarvan dit
boek het laatste deel is, afgesloten. Het programma beoogde een beeld te schetsen
van de Nederlandse cultuur in heden en verleden en van de culturele relaties tussen
Nederland en de overige Europese
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landen. Het programma richtte zich niet alleen op de plaats en functie van de
Nederlandse cultuur in internationaal, met name Europees verband, maar ook op
de betekenis van de internationale, Europese context voor de Nederlandse cultuur.
Het is van meet af aan de opzet geweest om het onderzoek naar de ontwikkeling
van de Nederlandse cultuur en naar de wisselwerkingen tussen de Nederlandse
cultuur en die in andere Europese landen vanuit een interdisciplinair perspectief te
verrichten.
Er is gekozen voor een ordening van het onderzoeksprogramma volgens vier

‘ijkpunten’: historische dwarsdoorsneden in de geschiedenis van de Nederlandse
cultuur omstreeks 1650, 1800, 1900 en 1950. Rond 1650 was de consolidatie van
de Republiek der Verenigde Nederlanden, na een periode van langdurige strijd,
voltooid en bevond de Republiek zich nagenoeg op het hoogtepunt van haar politieke,
economische en culturele macht. Omstreeks 1800 was die situatie geheel in het
tegendeel verkeerd: de Republiek had haar centrale positie in het Europese bestel
verloren en had zich, in revolutionaire politieke omstandigheden, ontwikkeld tot een
nationale eenheidsstaat. De decennia in het inmiddels tot koninkrijk geworden
Nederland omstreeks 1900 worden wel aangeduid als een Tweede Gouden Eeuw,
waarin economie en cultuur tot nieuwe bloei kwamen. Het laatste ijkpunt, de jaren
omstreeks en na 1950, wordt gekenmerkt door wederopbouw na een vernietigende
oorlog, groeiende welvaart en de totstandkoming van de verzorgingsstaat, alsook
door nationale integratie en internationale oriëntatie, in zowel economisch als
cultureel opzicht.
De keuze van de ijkpunten is mede bepaald door het uitgangspunt dat het

onderzoek zich zou richten op de cultuur in de Noordelijke Nederlanden, zoals
gezegd in wisselwerking met de cultuur in andere Europese landen, inclusief de
Zuidelijke Nederlanden, het huidige België. De keuze voor de Noordelijke
Nederlanden en een eerste ijkpunt in de zeventiende eeuw houdt een beperking in
die de Middeleeuwen uitsluit. Hoezeer ook onderzoek naar eerdere ontwikkelingen
om wetenschappelijke redenen interessant is, heeft de stuurgroep gemeend de
jaren rond de Vrede van Munster als beginpunt van het onderzoeksprogramma te
moeten kiezen. Zoals bij de recente herdenkingen bij herhaling in herinnering is
gebracht, werd in 1648 niet alleen de Republiek der Verenigde Nederlanden als
een onafhankelijke natie erkend, maar tevens de grondslag gelegd voor het huidige
stelsel van Europese staten.
Los van de vraag hoe de grenzen van de Republiek respectievelijk het Koninkrijk

der Nederlanden door de eeuwen heen zijn veranderd, volstaan wij hier met op te
merken dat de gemeenschappelijke Nederlandse taal in dit onderzoek niet a priori
is opgevat als de drager bij uitstek van een in alle opzichten gemeenschappelijke
cultuur. Elke keuze voor een
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wetenschappelijk onderzoeksmodel valt uiteraard te betwisten. Dat geldt ook voor
vragen naar de legitimiteit van het in dit onderzoek gehanteerde cultuurbegrip en
de definitie van de begrippen ‘Nederlands’ en ‘Europees’. In dit vijfde en laatste
deel, Rekenschap: 1650-2000, wordt op deze terminologische kwesties, waarover
tien jaar geleden afspraken zijn gemaakt, teruggekomen.
De ordening van het gehele onderzoek langs de lijnen van de vier

dwarsdoorsneden in de tijd kent in de Nederlandse historiografie geen precedent.
Het programma is niettemin schatplichtig aan de historicus Jan Romein die in zijn
klassiek geworden studie Op het breukvlak van twee eeuwen: de westerse wereld
rond 1900 (1967) zich nadrukkelijk tot een kort tijdsbestek beperkte. Romein beoogde
met deze benadering de versplintering, de vergruizing van het geschiedbeeld, die
ontegenzeglijk één van de nadelige gevolgen is van de steeds verder gaande
specialisatie in de geschiedwetenschap, het hoofd te bieden. Het was Romeins
uitdrukkelijke bedoeling zijn aanpak te verantwoorden in een theoretische
nabeschouwing, maar zijn dood in 1962 verhinderde dat. Annie Romein-Verschoor
voltooide het boek, zonder zich aan de theoretische onderbouwing te wagen die
Romein zich had voorgenomen.
In deze synthetiserende studies wordt op verschillende plaatsen weliswaar een

theoretische verantwoording geboden, maar monocausale verklaringen van culturele
‘bloei’ en ‘verval’ zal men niet aantreffen. Lezers die uitzien naar de aanreiking van
één theoretische verklaring voor het relatieve succes van de Nederlandse cultuur
in de zeventiende eeuw, de latere neergang en de daarop volgende opleving, zullen
worden teleurgesteld. Wel worden specifieke vragen beantwoord, zoals betreffende
het belang van het onderwijs en andere instituties, het maatschappelijke effect van
de Reformatie, de mate van tolerantie, het streven naar consensus, de verhouding
tussen kunst en samenleving, de openheid ten opzichte van andere culturen. In elk
van de behandelde tijdsgewrichten worden de accenten verschillend geplaatst.
Uiteraard houdt de keuze voor ver uiteen liggende momentopnamen ook een
beperking in: de tussenliggende perioden blijven onderbelicht. Daartegenover staat
dat het contrast tussen de gekozen ijkjaren duidelijk naar voren komt. Juist om de
verschillen zichtbaar te maken tussen de Nederlandse cultuur in verschillende
historische perioden bleek de keuze voor ijkpunten geschikt. Want één ding is zeker:
in driehonderdvijftig jaar is meer veranderd dan men zich doorgaans realiseert.
Misschien is ook meer hetzelfde gebleven dan men vermoedt.
Waar Romein de immense taak (bijna) volbracht om als eenling een nog steeds

indrukwekkend boek over de westerse wereld rond 1900 te concipiëren, is bij dit
onderzoekspro-
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gramma bewust gekozen voor een andere opzet. Rond elk van de vier ijkpunten is
langdurig en diepgaand onderzoek verricht door tal van historici, kunsthistorici,
filosofen, godsdiensthistorici, literatuurwetenschappers, musicologen, neerlandici
en sociologen. Dat onderzoek richtte zich op allerlei aspecten van de Nederlandse
cultuur naar inhoud en organisatie, en op de culturele betrekkingen van Nederland
met andere landen. Die onderzoekingen hebben voor een deel geresulteerd in de
door Sdu uitgegeven reeks Nederlandse cultuur in Europese context: monografieën
en studies, waarin dissertaties en andere publicaties die in het kader van het project
tot stand zijn gekomen, zijn verschenen. Bovendien is het door deze vele tientallen
onderzoekers opgedolven materiaal verwerkt door de redacteuren van de vier delen
die aan de verschillende ijkpunten zijn gewijd. Op deze manier ontstond een, binnen
de alfa- en gammawetenschappen unieke, projectmatige onderzoeksstructuur,
waarin de redacteuren konden optreden als wetenschappelijke regisseurs van hun
eigen ijkpunt.
Door de keuze van ervaren onderzoekers uit verschillende disciplines als

redacteuren is een brede, interdisciplinaire benadering van de vraagstelling bij elk
van de vier onderscheiden ijkpunten bevorderd. Dit blijkt uit de vier verschenen
boeken 1650: Bevochten eendracht, 1800: Blauwdrukken voor een samenleving,
1900: Hoogtij van burgerlijke cultuur en 1950: Welvaart in zwart-wit. Het nu voor u
liggende deel Rekenschap: 1650-2000 is eveneens interdisciplinair van opzet, maar
onderscheidt zich van de voorgaande delen door eenmeer analytische en diachrone
benadering die concrete vragen tot uitgangspunt heeft. De historische ontwikkeling
in verschillende sectoren van de samenleving wordt vanuit een persoonlijk standpunt
beschreven en geanalyseerd, met specifieke aandacht voor het perspectief van de
Europese eenwording en de internationale context van de Nederlandse cultuur. De
veertien auteurs die aan dit deel hebben meegewerkt, vertegenwoordigen
verschillende disciplines, zoals geschiedenis, kunstgeschiedenis,
literatuurwetenschap, muziekwetenschap, neerlandistiek en sociologie.
Interdisciplinariteit was ook een criterium bij de samenstelling door NWO van de

stuurgroep die het verloop van het programma en de productie van het eindresultaat
heeft begeleid. De belangeloze samenwerking in de stuurgroep en de collegiale
dialoog met de redacteuren hebben ongetwijfeld tot een evenwichtige voltooiing
van het programma bijgedragen. Leden van de stuurgroep zijn: prof.dr. M. Bock,
prof.dr. J.A.H.G.M. Bots, dr. F. Grijzenhout, prof.dr. J. Goudsblom (tot september
1996), prof.dr. W.P. Knulst, prof.dr. M.J. Petry, prof.dr. P.G.J. Post, prof.dr. M.A.
Schenkeveld-van der Dussen, prof.dr. W.C. Ultee (vanaf september 1996), en
ondergetekende (voorzitter).
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Het zou te veel zijn hier alle namen te noemen van degenen die een bijdrage aan
het onderzoek hebben geleverd. Zij worden eervol vermeld in de jaarverslagen van
het prioriteitsprogramma ‘De Nederlandse cultuur in Europese context’. Dit voorwoord
willen wij afsluiten met een woord van dank aan de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek, die vertrouwen heeft getoond in deze
gemeenschappelijke onderneming en daarbij genereuze ondersteuning heeft
geboden. Onze erkentelijkheid geldt in de eerste plaats het Algemeen Bestuur van
NWO, dat aanvankelijk onder leiding van dr. J. Borgman, later onder het
voorzitterschap van dr. R.J. van Duinen, bijzondere belangstelling heeft getoond
voor dit prioriteitsprogramma. Onze dank geldt ook het Gebiedsbestuur
Geesteswetenschappen, waarvan drs. J. Smits secretaris was, thans opgevolgd
door drs. P. van Slooten, directeur Geesteswetenschappen, en voorts mw. dr.
M.J.J.G. Rossen, voormalig secretaris van de stuurgroep, en haar opvolger drs.
H.J.W. Nap (NWO). Zij waren allen onmisbaar bij de realisering van het
onderzoeksprogramma.

Namens de stuurgroep,
D.W. Fokkema
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1 Inleiding

Aan het einde van het onderzoek naar de betekenis van de Nederlandse cultuur in
Europa willen wij ons rekenschap geven van de afgelegde weg. Zijn de auteurs van
de voorgaande delen - 1650: Bevochten eendracht, 1800: Blauwdrukken voor een
samenleving, 1900: Hoogtij van burgerlijke cultuur, en 1950: Welvaart in zwart-wit
- erin geslaagd een evenwichtig beeld te schetsen van het culturele leven in
Nederland? Duidt de lijn die de verschillende momentopnamen verbindt op
continuïteit? Zijn de culturele relaties tussen Nederland en de omliggende landen
overtuigend weergegeven? Ook andere vragen dringen zich op. Welke betekenis
heeft het culturele leven in Nederland voor de overige sectoren van de samenleving?
Wat is in de voorgaande delen en in het nu voor u liggende boek eigenlijk met
‘cultuur’ bedoeld?

Vormen van rekenschap

In de delen die aan de jaren rond 1650, 1800, 1900 en 1950 zijn gewijd, werd reeds
naar een samenvatting van onderzoeksresultaten gestreefd. In dit deel wordt
nogmaals in beknopte vorm de balans opgemaakt. Noodgedwongen betekent deze
werkwijze een verdere reductie. De opdracht aan de verschillende auteurs van dit
deel was een essay over een bepaald onderwerp te schrijven dat de
momentopnamen in de vier verschenen delen voorzover mogelijk zou verbinden,
en daarbij niet te aarzelen een persoonlijk standpunt in te nemen. Cultuur berust
op een keuze tussen mogelijke alternatieven. Cultuur wordt gevormd in de
overwegingen van mensen die het één willen en het ander afwijzen. In een zo
heterogene samenleving als de Nederlandse worden veel verschillende dingen
gewild. Een positiebepaling in het culturele debat is daarom altijd aan een persoonlijk
standpunt gebonden, ook als men beoogt tevens voor anderen te spreken. Vooral
waar het gaat om de signalering van belangrijke ontwikkelingen en richtingwijzers
naar de toekomst is een subjectieve keuze onvermijdelijk. De waarde van zo'n
persoonlijk standpunt neemt echter toe naargelang de auteurs over meer kennis
van zaken beschikken.
Niet alle aspecten van de Nederlandse cultuur konden in dit afsluitende deel van

de reeks ‘Nederlandse cultuur in Europese context’ worden behandeld. De culturele
betekenis van sport en spel, de mode, het culinaire uitgaan en andere vormen van
vrijetijdsbesteding is onderbelicht gebleven. Ook binnen de onderwerpen die wel
zijn behandeld, moesten keuzes worden gemaakt. Nadrukkelijk hebben wij
encyclopedische volledigheid willen vermijden; deze zou de persoonlijke standpunten
immers onzichtbaar hebben gemaakt.
In sommige gevallen berusten de beperkingen in de behandelde onderwerpen

op toeval: op toevallig aanwezige expertise, een toevallig accent of inzicht. Zo lijkt
ook de cultuurge-
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schiedenis momenten van toevallige ontwikkelingen te kennen naast andere
waarvoor een rationele verklaring kan worden gevonden. Het is een
wetenschappelijke plicht zich tot het uiterste in te spannen om verklaringen te zoeken
voor datgene wat van het verleden bekend en beschreven is, maar de uitsluiting
van iedere toevalligheid zou een te hoge eis stellen aan het analytische vermogen
van de historicus.1 In het laatste hoofdstuk, ‘Blijvend welvarend, voortdurend
verdraagzaam’, passeren verschillende verklaringen voor ‘bloei’ en ‘verval’ van de
Nederlandse cultuur de revue, maar in geen enkele uitleg wordt de factor ‘toeval’ -
bijvoorbeeld nalatigheid als gevolg van gebrekkige motivatie, een onbezonnen
belastingmaatregel, onverwachte buitenlandse inmenging, een natuurramp - geheel
uitgesloten. Wie naar historische verklaring zoekt, moet abstraheren van details en
genoegen nemen met schematische voorstellingen. Daarbij gaan nuances verloren
maar wordt aan duidelijkheid gewonnen. Overigens is de expliciete constatering
van historische samenhang altijd voorlopig en voor revisie vatbaar.
Het ging ons om duidelijke stellingnames en om een visie op het verleden die

waarde heeft voor het heden. Wij menen dat van de geschiedenis kan worden
geleerd. Historische kennis is noodzakelijk voor eenieder die zich gedachten vormt
over de toekomst. De discussie over politiek beleid wordt immers gevoerd in termen
die aan het verre of nabije verleden zijn ontleend.
Terwijl onze aandacht zich vooral op de wisselwerking tussen de Nederlandse

cultuur en die van andere Europese landen heeft gericht, zou nu ook de vraag naar
de betekenis van de Europese cultuur ten opzichte van andere continenten kunnen
worden gesteld. ‘La vraie question est de savoir si les Européens veulent ou non
toujours jouer un rôle dans l'Histoire’, zei Jacques Delors in januari 2000 in een
interview.2 Willen de Europeanen nog altijd een rol spelen in de Geschiedenis (met
een hoofdletter)? Nederlandse politici zijn niet snel geneigd zich in dergelijke
retorische vragen te verstrikken, maar er is wel een consensus dat ernaar gestreefd
moet worden om Europa een beslissende stem te geven in de wereldeconomie.3
Het gaat daarbij niet alleen om het in stand houden of vergroten van de huidige
welvaart, maar vooral om de manier waarop dit streven zal worden gerealiseerd.
Aan het bereiken van economische doelenmag immers niet alles worden opgeofferd;
ook dit standpunt vindt veel bijval, niet alleen in Nederlandmaar ook elders in Europa.
Belangrijke sociale verworvenheden dienen te worden gehandhaafd. Corruptie moet
worden bestreden, democratische rechten behoren te worden gerespecteerd - ook
in de relatie met landen waarvoor dit geen vanzelfsprekende zaak is. Dat zijn politieke
doelstellingen die teruggaan op een culturele grondhouding die kenmerkend is voor
de verhouding tussen Europa en de rest van de wereld. Als lid van de Europese
Unie vervult Nederland in dit politiek-culturele debat een niet weg te cijferen rol. Als
gevolg van een lange democratische traditie, een relatieve openheid ten opzichte
van andere culturen, internationale oriëntering van het bedrijfsleven en de
wetenschapsbeoefening, expertise op het gebied van het internationale recht en
enkele iconische momenten uit de cultuurgeschiedenis heeft Nederland in het
internationale overleg en mondiale culturele debat een functie die belangrijker is
dan de omvang van zijn grondgebied of inwonertal zou doen vermoeden.
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Het onderzoeksprogramma

Het onderzoeksprogramma ‘Nederlandse cultuur in Europese context’ heeft zich
van meet af aan gericht op de plaats en functie van de Nederlandse cultuur in
internationaal, met name Europees verband, en op de betekenis van de
internationale, in het bijzonder Europese context voor de Nederlandse cultuur. Het
had een historische oriëntatie en beoogde, in navolging van Huizinga, zich
‘rekenschap’ te geven van het verleden.4 Aanleiding tot de specifieke aandacht voor
de wisselwerking tussen de Nederlandse en Europese cultuur was het omstreeks
1988-89 plotseling sterk doordringende besef dat in de nabije toekomst de nationale
grenzen binnen Europa steeds verder aan belang zouden inboeten. In dit verband
werd de vraag gesteld naar de weerslag hiervan op culturele ontwikkelingen. Zou
de Nederlandse cultuur misschien gereduceerd worden tot een verschijnsel van
niet meer dan regionale betekenis of ten prooi kunnen vallen aan een vervlakkende
internationalisering? Om deze en andere vragen op een verantwoorde manier te
kunnen beantwoorden werd de focus van het onderzoeksprogramma gericht op de
culturele relaties tussen Nederland en het buitenland sinds de zeventiende eeuw.
Zoals in het ‘Woord vooraf’ beschreven, heeft het onderzoek zich toegespitst op

vier momenten uit de cultuurgeschiedenis van de Noordelijke Nederlanden. Het
was niet nodig bij de keuze voor het eerste ijkpunt, 1650, kort na de Vrede van
Munster waarbij de Republiek der Verenigde Nederlanden als zelfstandige staat
werd erkend, in een periode van heroriëntatie in vrede en welvaart, lang stil te staan.
Bij de Vrede van Munster werd ook de grondslag gelegd voor het moderne stelsel
van Europese staten - een ontwikkeling die na de Tweede Wereldoorlog met de
oprichting van de EuropeseGemeenschap voor Kolen en Staal (1951) en het Verdrag
van Rome (1957) in de richting van een Europese Unie is omgebogen.
Het was niet de bedoeling uitsluitend hoogtepunten uit de Nederlandse

cultuurgeschiedenis te belichten of anni mirabiles te selecteren. Naast de in het
‘Woord vooraf’ gegeven motivering heeft de keuze voor de latere ijkjaren - 1800,
1900 en 1950 - ook iets willekeurigs. Het ging erom de complexiteit zichtbaar te
maken van stroom en tegenstroom, voortvarend ontwerp en uitgestelde realisering,
decadentie en constructivisme, afbraak enwederopbouw. Complexe omstandigheden
zijn ook in andere jaren te vinden. Dat doet echter geen afbreuk aan onze keuze.
In zijn bespreking van 1650: Bevochten eendracht suggereert Van Deursen in

afwijking van de door ons gemaakte keuze dat 1848/50 beschouwd zou kunnen
worden ‘als een ijkpunt dat door de geschiedenis haast zelf wordt gedicteerd’.5
Niemand zal ontkennen dat 1848 voor Europa en Nederland in politiek opzicht een
cruciaal jaar is geweest, maar wat tóen in politieke munt is omgezet was jarenlang
in het culturele debat voorbereid, ook in Nederland. De titel 1800: Blauwdrukken
voor een samenleving is in dit opzicht veelzeggend. Als spiegelbeeld van deze
redenering is de stelling te verdedigen dat de democratische grondslag van de
grondwet van 1848 eerst ruim een halve eeuw later in zijn volle betekenis is
begrepen. In de jaren kort vóór 1900 ontspon zich een buitengewoon levendig
cultureel debat dat tot de politieke emancipatie van de vrouw en de invoering van
het algemeen kiesrecht (1917-1919) heeft geleid. Dat de opkomst van sociale
utopieën beschreven wordt in een deel dat burgerlijke cultuur in zijn titel heeft, duidt
op slechts één van de paradoxen die
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de periode rond 1900 kenmerken. Ook in de omgeving van het ijkpunt 1950 dienen
zich andere, bekende jaartallen aan: 1968 (het studentenprotest), 1973 (de oliecrisis).
De auteurs van 1950: Welvaart in zwart-wit weten echter aannemelijk te maken dat
de gebeurtenissen van 1968 en de nasleep ervan bepaald zijn door ontwikkelingen
die reeds in de jaren vijftig zichtbaar worden.
Het culturele debat verloopt uiteraard niet synchroon met het politieke effect ervan.

In de chronologie van politieke gebeurtenissen zijn de sluimerende overwegingen
en aarzelende vormgeving die eraan voorafgaan, niet verdisconteerd. In dit opzicht
bevat de geschiedenis ‘een les’: wie geïnteresseerd is in de politieke besluiten die
in de toekomst genomen zullen worden, dient het culturele debat van vandaag
nauwlettend te volgen.

De opzet van dit boek

Waar in de voorafgaande vier delen het accent ligt op de beschrijving van een
historisch moment, is in dit deel een meer analytische en diachrone benadering
gekozen die specifieke vragen tot uitgangspunt heeft. Zo plaatst Van Sas vraagtekens
bij de ondergang van de natiestaat, die velen verwachten of reeds bespeuren in het
perspectief van verdere Europese eenwording. Het thema van de Nederlandse
identiteit is door Salverda toegespitst op de verwerking van het koloniale verleden.
Het resultaat van zijn ruim gedocumenteerde onderzoek is niet een duidelijk zelfbeeld
van ‘de Nederlander’ maar de constatering van een ‘beeldenstrijd’, waarvan de
afloop nog geenszins vaststaat. Vanuit een Vlaams standpunt geeft Art een
karakteristiek van het Nederlandse calvinisme, dat naar zijn mening ook een stempel
heeft gezet op het Nederlandse rooms-katholicisme. Schuyt bespreekt de relatie
tussen tolerantie en democratie, en betrekt daarin de gedoogcultuur die haar grenzen
bereikt in specifieke jurisprudentie. De vraag hoe de emancipatie van de vrouw in
Nederland verloopt, wordt door Schwegman vertaald in termen van politieke cultuur
en de strijd om de openbaarheid. Zij vraagt zich af of in de huidige emancipatie niet
ook iets essentieels verloren is gegaan. De ruimtelijke ordening van Nederland geeft
Van der Woud aanleiding om zelfs de natuur als een cultureel product te zien. Ook
hier doet zich een paradox voor: ‘natuurbescherming is de antithese van de(...)
nationale suburbanisatie’. De mensen snakken naar ongerepte natuur en willen
daar dan ook massaal in wonen en recreëren.
Tegenstrijdige belangen tekenen ook de bijdrage van Blom over de

onderwijspolitiek en -praktijk. Zij plaatst kritische kanttekeningen bij de huidige
segmentering van het onderwijsstelsel en de geringe (overigens historisch
verklaarbare) bemoeienis van de overheid met de inhoudelijke kant van het lager
enmiddelbaar onderwijs. Van den Berg enWennekes beklemtonen de internationale
aspecten van respectievelijk de literatuur en het muziekleven, juist ook in demoderne
tijd. Hun bijdragen monden uit in conclusies die haaks staan op de beschouwing
van Van Sas over de taaiheid van de natiestaat. Dit bevestigt onze eerdere
opmerking dat het culturele en het politieke debat niet gelijk opgaan. Blotkamps
essay, dat grotendeels aan collectievorming op het gebied van de beeldende kunst
is gewijd, lijkt echter de argumentatie van Van Sas te ondersteunen. De nationale
traditie, die teruggaat tot de Gouden Eeuw, is niet alleen een lust maar ook een last.
Een andere controverse komt in het hoofdstuk over de media aan het licht. Beunders
plaatst vraag-
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tekens bij de subsidiëring van de kunsten waar Wennekes die juist noodzakelijk
acht. Uiteraard zijn de argumenten verschillend en de geldigheid ervan kan alleen
in hun specifieke context worden beoordeeld. Met abstracte generaliseringen kan
geen cultuurbeleid worden gevoerd, hoezeer dat keer op keer ook wordt geprobeerd.
Toch zijn generalisaties soms op hun plaats, zo blijkt uit het hoofdstuk dat door

de socioloog Ultee is geschreven. Het is een kritische beschouwing over de werkwijze
van historici en moet gezien worden als een bijdrage aan een interdisciplinaire
dialoog, die uiteraard een open einde heeft en met deze publicatie geenszins wordt
afgesloten. Ultee bemiddelt tussen Marx en Weber, en staat met zijn stelling dat
menselijk handelen moet worden begrepen uit een ‘combinatie van gelegenheid en
gedrevenheid’ dichter bij laatstgenoemde dan bij Marx. Die ‘gedrevenheid’ is een
culturele factor, die een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde is van
welvaart.

Het begrip ‘cultuur’

Het ‘smalle’ en het ‘brede’ cultuurbegrip

Door de initiatiefnemers van dit onderzoek is uiteraard lang gesproken over de
afbakening van het begrip cultuur. In het inleidende hoofdstuk van 1650: Bevochten
eendracht constateert Frijhoff dat verschillende wetenschappen verschillende
concepten van cultuur gebruiken: de socioloog hanteert een ander begrip van cultuur
dan de kunsthistoricus, het antropologische cultuurbegrip onderscheidt zich van het
esthetische.6 Dat is ongetwijfeld waar. Maar de waaier van mogelijkheden die
daarmee gegeven is, kan nader worden beschreven.
Het begrip cultuur heeft een lange en interessante geschiedenis. De Amerikaanse

antropologen Kroeber en Kluckhohn7 hebben kort na de Tweede Wereldoorlog een
groot aantal definities verzameld en geanalyseerd die, afhankelijk van het aspect
dat zij benadrukken, ruwweg als volgt kunnen worden ingedeeld: (1) pogingen om
cultuur en beschaving te onderscheiden, meestal aan de hand van de
betekenisgeschiedenis van deze woorden; (2) nadruk op het onderscheid tussen
cultuur en natuur, of nurture en nature, dat in verschillende perioden verschillend
is gedefinieerd; (3) de opvatting van cultuur als kennis (de individuele beheersing
van de culturele codes en conventies) en derhalve als object van de cognitieve
psychologie, en cultuur als sociaal gedrag (de interactie tussen mensen door middel
van teksten en andere artefacten, codes en conventies), te bestuderen met
sociologischemethoden; (4) het onderscheid tussen cultuur als verheven intellectuele
of esthetische vorm of ervaring, soms met een hoofdletter geschreven (het ‘smalle’
cultuurbegrip, dat vooral in het enkelvoud wordt gebruikt) en cultuur als
verzamelnaam voor alle menselijke gedrag voorzover dit het gevolg is van
leerprocessen (het ‘brede’ of antropologische/sociologische cultuurbegrip, dat juist
ook in het meervoud wordt gebruikt); (5) het onderscheid tussen een beschrijvend
en een normatief cultuurbegrip.
De eerste onderscheiding lijkt eenvoudig, maar is het niet. Ook van Dale biedt

geen uitkomst: beschaving en cultuur worden als min of meer synoniem beschouwd.
Waar Huizinga meer dan een halve eeuw geleden nog over Nederland's beschaving
sprak - overigens als vertaling van een eerder in het Duits verschenen titel,
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omdat het, meer dan cultuur, een waarderende connotatie heeft. Ook wij zullen het
woord beschaving over het algemeen vermijden.
In de volgende beschouwing zullen wij kiezen voor het cultuurbegrip in

beschrijvende zin. Dit betekent dat wij alle culturen in principe als gelijkwaardig
beschouwen (het antropologische en sociologische cultuurbegrip) en dat het
probleem van de kwaliteit van culturen pas besproken kan worden op grond van
gegeven criteria. Problemen van bloei en verval, die in hoofdstuk 13 aan de orde
komen, zijn uitdrukkelijk gerelateerd aan dergelijke criteria - die overigens vaak op
common sense berusten. Onze voorkeur voor beschrijving impliceert ook dat wij in
principe in onze analyses geen onderscheid maken tussen ‘hogere’ en algemeen
verbreide vormen van cultuur. Er is in de verschillende delen van de reeks
‘Nederlandse cultuur in Europese context’ betrekkelijk veel aandacht besteed aan
de wetenschappen en de kunsten, maar deze belangstelling voor de zogenaamde
‘hogere’ cultuur betekent niet dat zij op een principieel andere manier moet worden
beschreven dan cultuur in de brede zin van het woord: in beide gevallen gaat het
om leerprocessen die zowel vanuit psychologisch als sociologisch standpunt
onderzocht kunnen worden.8
Cultuur - daarover lijken de auteurs van deze delen het eens te zijn - heeft

betrekking op de wereld van menselijke activiteiten, vooral in zoverre deze
gecoördineerd zijn en herkenbare patronen vormen.9 Vanzelfsprekend denkt men
hierbij aan de gemeenschappelijke strijd tegen de bedreiging door de natuur, in
Nederland vooral vertegenwoordigd door het water. Bedijking en inpoldering, die
een zeker organisatievermogen veronderstellen, zijn voor de hand liggende
voorbeelden van het ‘in cultuur brengen’ van Nederland (zie hoofdstuk 7: ‘Stad en
land: werk in uitvoering’). Maar ook de architectuur, de wijze waarop beschutting is
gezocht tegen koude en regen, de inrichting en verbetering van de leefomgeving,
communicatie door middel van taal en andere symbolische systemen, zoals kunsten
en wetenschappen, zijn uitingen van cultuur.
In het algemene spraakgebruik, dat onder meer tot uitdrukking komt in de

benaming van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, wordt
doorgaans een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het brede, antropologische
cultuurbegrip, dat betrekking heeft op alle vormen van aangeleerd gedrag, en een
beperkt, intellectueel en esthetisch cultuurbegrip, dat de beoefening van kunsten
en wetenschappen omvat. De vraag of ook de wetenschappen tot de ‘cultuur in
engere zin’ behoren, kan overigens verschillend worden beantwoord. In het huidige
departementale jargon is cultuur dat wat zich buiten de school en het
wetenschappelijk onderzoek afspeelt, waarmee de term is ingeperkt tot de wereld
van de kunsten waarvan het publiek in zijn vrije tijd kennis neemt. Cultuur als
amusement - zo eng is het intellectueel-esthetische cultuurbegrip door ons niet
opgevat.
In dit onderzoeksproject is geen principiële beslissing genomen zich tot de

intellectuele en esthetische sfeer te beperken, ook al valt de meeste aandacht op
de ontwikkeling van de wetenschappen en het onderwijs, religieuze groeperingen,
filosofie, de kunsten en de literatuur. Het economische leven, de rechtspleging en
de politieke geschiedenis zijn alleen belicht voorzover zij de achtergrond vormen
waartegen het culturele debat zich afspeelt.
Een centrale vraag die nu gesteld moet worden is op welke wijze cultuur in engere

zin, vooral literatuur en de kunsten, zich verhoudt tot cultuur in bredere zin. Spelen
de kunsten een belangrijke rol in de ontwikkeling van de samenleving? Of bepalen
maatschappelijke structuren de ontwikkeling van de kunsten? Een voorafgaande
methodologische vraag is
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op welke wijze deze relatie bespreekbaar gemaakt kan worden. Wij beperken ons
nu tot de verhouding tussen de kunsten en de samenleving, en laten de
wetenschappen voorshands buiten beschouwing, daar het maatschappelijk effect
van wetenschappelijk onderzoek ons evident voorkomt, evenals de invloed van
maatschappelijke condities op de wetenschapsbeoefening.

Culturele conventies

De betekenis van kunst en literatuur voor de cultuur in antropologische zin kan
worden verduidelijkt met behulp van het begrip ‘conventie’, zoals dit door David
Lewis is gedefinieerd.10 Conventies zijn stilzwijgende of expliciete afspraken om tot
de oplossing van een coördinatieprobleem te komen. Lewis ziet een breed terrein
tussen biologische noodzaak en logische onvermijdelijkheid, een terrein waar een
zekere vrijheid bestaat voor menselijk handelen. Zo is het tot zich nemen van voedsel
een biologische noodzaak, maar of men nu met stokjes eet, met mes en vork, of,
zoals in India, met de vingers, is een conventionele beslissing. Conventies dienen
om menselijk gedrag te coördineren in gevallen waar anders chaos zou heersen.
Terwijl verschillende eetgewoonten aan één tafel niet meer dan een onschuldige
warboel zouden opleveren, is in andere gevallen, zoals in het verkeer, een strikte
naleving van de heersende conventies noodzakelijk. Dergelijke conventies, die de
openbare ruimte betreffen, worden dan ook meestal in wetsartikelen vastgelegd.
Eerder hebben wij over ‘codes en conventies’ gesproken; in feite zijn codes strikte
conventies. Het in de Franse tijd tot stand gekomen Burgerlijk Wetboek is lange tijd
aangeduid met de naam code Napoléon.
Kroeber en Kluckhohn betogen dat cultuur deels bestaat uit normen voor gedrag

en regelmatigheden in gedrag, en deels uit ideologieën die bepaalde vormen van
gedrag moeten rechtvaardigen.11 Maar deze normen voor gedrag, de terugkerende
vormen van gedrag en de ideologische rationaliseringen van dat gedrag berusten
op conventies: stilzwijgende of expliciete afspraken omtrent wat in de
maatschappelijke omgang of in de kunsten en wetenschapsbeoefening gepast of
gebruikelijk is.
De term ‘conventie’ heeft een meer precieze semantische lading dan ‘gewoonte’,

het Engelse ‘custom’. Het woord ‘conventie’ verwijst letterlijk naar een ‘bijeenkomst’
van mensen, die in enig opzicht een overeenkomst aangaan die de oplossing voor
een coördinatie-probleem inhoudt. Meer dan het woord ‘gewoonte’ roept ‘conventie’
de beslissing door een groep mensen in herinnering. Deze gedachtegang sluit aan
bij wat de linguïst Edward Sapir in 1932 over cultuur heeft geschreven: ‘The true
locus of culture is in the interactions of specific individuals’.12 Anders dan in de
sociologie of antropologie wordt de term ‘conventie’ in de linguïstiek, de
literatuurwetenschap en de semiotiek betrekkelijk veel gebruikt. Zo berust de
verbinding tussen de klankvorm en de betekenis van woorden in de meeste gevallen
op een grotendeels arbitraire conventie, en is het een - historisch bepaalde -
conventie dat dichtregels rijmen, of, in een andere periode en context, juist rijmloos
zijn. Cultuur kan worden opgevat als een systeem van conventies, waarvan de
synchrone samenhangmaar ook de diachrone verandering kanworden beschreven.13
In principe is iedere conventie te vervangen door een andere. Als men de grens

overgaat in zuidelijke richting, zal men merken dat het daar de gewoonte is elkaar
ter begroe-
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ting en bij het afscheid nemen veelvuldiger een hand te geven dan in Nederland.
Om zich vrij te kunnen bewegen in Frankrijk moet men niet alleen de taal beheersen
maar ook andere daar geldende conventies, zoals die van het
begroetingsceremonieel. En het is aan te bevelen om op gepaste momenten te
laten blijken dat men de Franse wijnen en de Franse literatuur kent.
Conventies beperken zich uiteraard niet tot duidelijk waarneembare vormen. De

manier waarop de privé-sfeer en de publieke ruimte van elkaar gescheiden zijn, is
in iedere cultuur op een telkens andere manier door conventies bepaald, met
duidelijke gevolgen voor de mate waarin het gezag van de overheid wordt
gerespecteerd. De omvang van belastingfraude in een land is een interessante
graadmeter om vast te stellen in hoeverre sociaal-ethische beginselen zijn
geïnternaliseerd. De verschillen tussen de Europese landen zijn in dit opzicht groot,
met een opmerkelijke afstand tussen Oost en West, Noord en Zuid. Maar - om een
concreet voorbeeld te noemen - de afbakening tussen het persoonlijke en het
publieke verschilt ook tussen landen als Duitsland en Nederland, als men de houding
van Martin Walser, die in 1998 de Vredesprijs van de Duitse boekhandel ontving,
representatief mag achten. Walser ontkende bij die gelegenheid de sociale functie
van het geweten en schaarde zich in de Duitse traditie van Innerlichkeit. Hij eiste
het recht op zich tegen de angst van anderen te mogen afschermen. Omgekeerd
zouden schrijvers zich ook niet moeten opwerpen tot woordvoerders van het
collectieve geweten. In Nederland wordt een dergelijke strikte scheiding tussen het
persoonlijke en het publieke over het algemeen afgewezen. Hier is het onderscheid
meer fluïde en in ieder geval minder principieel.l4 Dit heeft gevolgen voor de mate
waarin individuele personen zich verantwoordelijk voelen voor het geheel. Dat is in
een klein land met een lange traditie ook gemakkelijker dan in een grote, vertraagd
tot stand gekomen natiestaat.l5
Ook de scheidslijnen binnen de publieke ruimte zijn in Nederland vaag en

osmotisch. Op het niveau van het lokale bestuur kan een ‘gedoogbeleid’ worden
gevoerd dat indruist tegen het officiële regeringsbeleid. Het lokale gedoogbeleid
wordt in praktijk gebracht door instanties of personen die menen dat het officiële
beleid niet voldoet of onuitvoerbaar is.16 In dit verband is het van belang dat het
hogere niveau op de hoogte is van de afwijkende lokale interpretatie en deze
oogluikend toelaat. Zulks is alleen mogelijk bij de gratie van de Nederlandse
kleinschaligheid, waarbinnen informele circuits een zinvolle maatschappelijke functie
kunnen hebben.
In de voorafgaande delen en in dit boek worden culturele activiteiten onderscheiden

van economische en politieke bedrijvigheid, ook al is de scheidslijn niet altijd
haarscherp te trekken. Er zijn immers culturele activiteiten met een economisch of
politiek aspect, en omgekeerd. Toch is het zinvol het onderscheid tussen cultureel,
politiek en economisch te handhaven. In andere woorden: het politieke en
economische leven wordt - evenals de cultuur - grotendeels door conventies
beheerst, maar alleen wanneer deze conventies ter discussie worden gesteld en
de eventuele vervanging ervan door andere wordt overwogen, worden zij tevens
culturele conventies. Zo hebben wetten op de ruimtelijke ordening een duidelijk
economisch aspect en zij komen in een politiek krachtenveld tot stand, maar in de
argumenten bij de voorbereiding en behandeling van een wetsontwerp wordt
voortdurend op oude dan wel nieuwe conventies een beroep gedaan. In feite gaat
het hierbij om een tegen elkaar afwegen van verschillende culturele conventies.17
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Deze voorstelling van zaken zou ons tot een overschatting van het culturele debat
kunnen verleiden. Immers, waar verandering wordt overwogen, worden culturele
conventies in stelling gebracht. Beweging in verstarde omstandigheden begint bij
het besef dat er alternatieven zijn. Uiteraard is hier een functie voor de verbeelding
die door de kunsten wordt gevoed. Op enige afstand van de praktijk van het
economische en politieke leven spelen de kunsten een belangrijke rol doordat zij
tot heroverweging van bekende denkpatronen inspireren. Maar het is niet juist om
in abstracto een hiërarchie van conventies te construeren. Het relatieve belang van
politiek, economie en cultuur varieert van geval tot geval, van moment tot moment.
Kunstzinnige creativiteit die de sociale werkelijkheid negeert is een slag in de lucht.
Politieke structuren en economische omstandigheden stellen paal en perk aan de
verwerkelijking van bevlogen ideeën. De kunsten zijn afhankelijk van de
maatschappelijke structuren waarbinnen zij worden beoefend. Maar omgekeerd
betekenen die maatschappelijke omstandigheden ook een uitdaging waardoor
kunstenaars worden aangezet om naar nieuwe vormen te zoeken. Zo werken de
kunsten en de maatschappelijke omstandigheden op elkaar in, niet alleen in
beperkende maar ook in inspirerende zin.
Een conventie is een afspraak of afstemming tussen bepaalde aanwijsbare (en

derhalve voor onderzoek toegankelijke) personen. Het is mogelijk om de populatie
te onderzoeken die in bepaalde omstandigheden specifieke conventies in acht
neemt. Zo kan onderzocht worden - en dat onderzoek is in de voorafgaande delen
ook gedaan - hoe de gemeenschap van gelovigen van een bepaalde denominatie
is samengesteld, of wie er lid waren van de genootschappen die zich toelegden op
de bestudering van wetenschappelijke of letterkundige vragen. Deze populaties
hebben een historische, geografische en sociologische dimensie.
Er zijn conventies die een universele geldigheid claimen (bijvoorbeeld de

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens), en andere met een slechts
beperkte reikwijdte (bijvoorbeeld gemeenteverordeningen, verenigingsstatuten,
poëticale voorschriften). Sommige conventies worden strikt nageleefd, andere
minder. Op de overtreding van sommige conventies, bijvoorbeeld die in wetsartikelen
zijn vastgelegd, staan strenge sancties. Een inbreuk op de spelling van het
Nederlands wordt echter nauwelijks afgestraft, en ten aanzien van literaire conventies
bestaat nog meer vrijheid. De striktheid waarmee een bepaalde conventie wordt
nageleefd, hangt ongetwijfeld samen met het soort sancties dat beschikbaar is.
Welke verdere preciseringen ook kunnen worden aangebracht, het is duidelijk dat
culturen in termen van conventies kunnen worden beschreven.
Wij kunnen het begrip ‘conventie’ ook gebruiken om verschil en overeenkomst

tussen cultuur in brede en in engere zin te verhelderen (zie de volgende paragraaf).
Een keuze voor deze methode betekent nadruk op de rol van de mensen die aan
culturele activiteiten deelnemen, een nadruk op cultuurparticipatie - een terrein dat
reeds enkele decennia voorwerp van sociologisch onderzoek is.
Cultuur wordt geproduceerd en geconsumeerd door mensen die met behulp van

of naar aanleiding van culturele objecten met elkaar in gesprek zijn. Dit betekent
dat, naar onze opvatting, cultuur niet in een aan te wijzen reeks objecten besloten
ligt, maar in de omgang met die objecten. Scherp gesteld: het gaat niet om het
culturele erfgoed als zodanig, maar om de betekenis die eraan kan worden
toegekend. Cultuur is niet te reduceren tot objecten, maar wordt onderwezen en
geleerd, getoond en ervaren.
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Kunst, wetenschap en samenleving

Waarom zijn in alle ons bekende samenlevingen kunsten tot ontwikkeling gekomen?
En waarom is er in de moderne tijd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen
kunsten en wetenschappen? Kunst zowel als wetenschap hebben mensen en hun
omgeving tot onderwerp. Kunst en wetenschap bieden mogelijkheden tot; reflectie
over het menselijk bestaan en tot kennis van de wereld. Maar naarmate zij in het
verleden duidelijker van elkaar zijn onderscheiden, hebben de kunsten meer
betrekking op veelomvattende, meestal diffuse en door intuïtie totstandgekomen
inzichten, terwijl de wetenschappen naar kennis streven met behulp van rationele
en controleerbare procedures. Ook in de kunsten - vooral literatuur, film en theater
- wordt kennis overgedragen, maar het is vooral kennis met een sterk particulier
karakter: kennis omtrent de relaties tussen mensen onderling en tussen individuele
personen en de sociale wereld waarin zij leven, kennis ook van de mogelijkheden
en limieten van het menselijk bestaan.
Wetenschappelijke kennis en kunstzinnig inzicht zijn beide nodig. Doordat een

onderscheid is gemaakt tussen de methoden van de wetenschap en die van de
kunsten kunnen beide tot meer overtuigende resultaten komen. Deze differentiëring
is ingezet op eenmoment dat wetenschap en de kunsten op voldoende grote schaal
werden beoefend en helderheid over hun verschillende methoden en functie was
verkregen. Afgezien van de klassieke oudheid, kan men dat moment in de
Renaissance situeren. In de Middeleeuwen, bijvoorbeeld in het werk van Jacob van
Maerlant, werd nog geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen literatuur en
wetenschappelijke verhandeling. Zij konden, zoals in Der naturen bloemle,
samengaan in één tekst.18
Toegegevenmoet worden dat de kennis die in demoderne tijd in kunst en literatuur

is neergelegd, vaak een twijfelachtige basis heeft en niet meer dan onzekere kennis
is. Maar zij beantwoordt wel aan een duidelijke behoefte, namelijk de noodzaak om
zich zo goed mogelijk te oriënteren in een als chaotisch ervaren wereld, juist ook
op die gebieden waar de wetenschap ons in de steek laat. Want de wetenschap
heeft ons dikwijls niets te bieden. Medici kunnen ons bijvoorbeeld vertellen dat
overlijden tegenwoordig gedefinieerd wordt als ‘hersendood’, maar over de betekenis
van het overlijden van iemand uit de naaste omgeving en de manier waarop het
verlies kan worden verwerkt, heeft de huidige wetenschapsbeoefening weinig te
melden dat het overwegen waard is.
De beeldende kunsten, de muziek, de dans, het toneel, de film en de literatuur

bieden ons modellen aan voor de waarneming en ervaring van de wereld. Het zijn
vaak gestileerde modellen die ver van het dagelijks leven verwijderd zijn en juist
daardoor reflectie over het bestaan dat wij leiden mogelijk maken. Kunst en literatuur
maken de conventies van de samenleving zichtbaar. Anders gezegd: cultuur in
engere zin heeft betrekking op cultuur in bredere zin. Beide vormen van cultuur
kunnen in termen van conventies worden beschreven, maar het debiet van de
kunsten - demate waarin artistieke conventies bekend zijn en onderschreven worden
- is vrijwel altijd kleiner dan de totale bevolking, terwijl deze wèl op de hoogte kan
zijn van algemene culturele gedragsregels. Hoe kleiner de groep die een
conventiesysteem onderschrijft, hoe aantrekkelijker dat systeem soms lijkt. Maar
exclusiviteit is geen garantie voor kwaliteit. Niet ieder cenakel, niet iedere sekte
wordt in de annalen van de geschiedenis bijgeschreven. Over de kwaliteit van
conventies valt in abstracto
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heel weinig te zeggen. Kwaliteit wordt immers toegekend op grond van een
waardeoordeel, en waardeoordelen zijn altijd gebonden aan een bepaalde context
of doelstelling en aan de positie van de betrokken spreker. Waardeoordelen treffen
wij in beschouwingen met een analytisch wetenschappelijk karakter niet aan. Als
zij in de voorgaande delen of dit boek worden uitgesproken, dan gebeurt dat steeds
met verwijzing naar een geconstateerd of verondersteld ideaal dat als zodanig is
gesignaleerd.
In de kunsten - en in de kunstkritiek - worden wel standpunten ingenomen die

een normatief karakter hebben. De recipiënten - degenen die een kunstwerk zien,
horen, lezen - worden persoonlijk aangesproken en tot stellingname uitgenodigd.
Daarbij gaat het geenszins om eensluidende reacties. De interpretatie van
kunstwerken is immers in de loop van de tijd steeds vrijer geworden. In de
beoordeling van de kunst zien wij een toenemende individualisering.

Individualisering van de smaak?

Voor de individualisering van de smaak kunnen verschillende redenen worden
aangevoerd. Ten eerste is er een toename van de schaal waarop de kunsten worden
beoefend. Het huidige aanbod aan kunstwerken is zo groot en gevarieerd en het
publiek dat ervan kennis neemt eveneens zo omvangrijk en verscheiden dat voor
iedere nieuwe stroming wel een zekere bijval kan worden gevonden. Er is een
centrifugale tendens in de productie van kunst, zowel als in de smaak van het publiek.
Als verklaring hiervoor kan gewezen worden op de verrassing als bestanddeel van
het door de producenten nagestreefde esthetische effect (Berlyne) en op de
onderscheidingsdrang van producenten èn recipiënten (Bourdieu).19
Ten tweede speelt de emancipatie van de individuele recipiënten een rol. Deze

houdt een geleidelijke bevrijding in van hogere machten, niet alleen van de staat of
de kerken, maar ook van andere hiërarchische verhoudingen. Het gezag van
overgeleverde tradities, gecanoniseerde teksten, dogma's, ideologieën, autoriteiten
en experts is in Noordwest-Europa sedert de zeventiende eeuw aanzienlijk
geslonken. Voor Nederland is onlangs vastgesteld dat velen zich vrij voelen om aan
manifestaties van zowel hoge als populaire cultuur deel te nemen en zonder veel
moeite van het ene circuit naar het andere overstappen. Radio en televisie hebben
deze ontwikkeling in belangrijke mate bevorderd. De elektronischemedia ‘verzachten
de sociale ongelijkheid in cultuurparticipatie’.20 Dit emancipatieproces kan men,
aansluitend bij Beunders (hoofdstuk 12), als een vorm van democratisering
beschouwen - een democratisering die verder gaat dan het algemeen kiesrecht,
dat echter wel een noodzakelijke voorwaarde voor deze verdere ontwikkeling is.
Uiteindelijk kan ieder individu zich gerechtigd voelen om een eigen oordeel te hebben
over de waarde van kunst en literatuur. Dit leidt tot een verdere fragmentering van
de canon, kleinere oplagen van een groter aantal literaire titels, meer
gespecialiseerde musea gericht op verschillende doelgroepen, en een meer
gevarieerd aanbod van de podiumkunsten. De uiterste consequentie van dit proces
is dat iedereen zijn eigen kunst produceert voor een publiek dat misschien uit niet
meer dan een paar geestverwanten bestaat. Internet biedt de mogelijkheid daartoe.
De volstrekte individualisering van de smaak is echter niet het enig denkbare en

ook niet het meest plausibele scenario. Communicatie door middel van kunst heeft
ook een sociaal

D.W. Fokkema en Frans Grijzenhout, Rekenschap: 1650-2000



26

aspect. De normen die in een tijd van sterke secularisering vooral door de kunsten
worden overgedragen, hebben ook op grotere samenlevingsverbanden betrekking.
De experimenteervrijheid die de kunstenaars in de laatste tweehonderd jaar hebben
veroverd, wordt ook aangewend om deel te nemen aan verstrekkende
maatschappelijke discussies. Mensen streven niet alleen naar persoonlijke
ontplooiing maar ook naar oriëntatie in de wereld, dat wil zeggen afstemming van
hun persoonlijke opvattingen op algemene gedragsregels.
Sommige kunstenaars slagen erin een groot publiek aan te spreken. Naast de

individualisering van de smaak zien wij verschijnselen die op globalisering wijzen.
Veel boeken worden slechts in geringe mate verkocht, maar enkele schrijvers,
waaronder Mulisch, Nooteboom en Palmen, bereiken oplagen die zich in de
Nederlandse literatuurgeschiedenis nooit eerder hebben voorgedaan, en dat geldt
met name ook voor de Duitse vertalingen van hun werk (zie hoofdstuk 9: ‘Literatuur’).
De massale belangstelling voor de kunsten blijkt vooral als het om specifieke

namen en bijzondere exposities gaat. Men herinnert zich de overweldigende
belangstelling voor de tentoonstelling van de schilderijen van Vermeer in het
Mauritshuis in 1996. En op 30 augustus 1998 stonden in Washington zeshonderd
mensen in de rij om toegangskaarten te bemachtigen voor een Van
Gogh-tentoonstelling die ruim een maand later in de National Gallery of Art zou
worden geopend.21 In dezelfde periode trok de tentoonstelling in het Musée d'Orsay
die gewijd was aan de overeenkomsten tussen het werk van Millet en Van Gogh,
bijzonder veel aandacht in de Franse pers. In de wereld van de muziek doen zich
soortgelijke verschijnselen voor. Het publiek van popconcerten kan in omvang dat
van een voetbalwedstrijd overtreffen, maar ook het Concertgebouw en het
Amsterdamse Muziektheater zijn meestal uitverkocht. De individualisering van de
smaak is een fabeltje, of in ieder geval niet meer dan de halve waarheid. De andere
helft is dat het publiek in een chaotische, gefragmenteerde samenleving naar
oriëntatiepunten zoekt waarover men zich kan verheugen en waarover men met
elkaar zou willen spreken.

De ‘opschorting van ongeloof’

Door beeldende kunst wordt een nieuwemanier van kijken geactiveerd. Het luisteren
naar muziek schept ruimte voor een herziening van het reservoir aan beschikbare
emoties. In de literatuur worden eveneens werelden voorgesteld die variaties zijn
van de vertrouwde omgeving. Doordat deze verbale kunst een sterke semantische
component heeft, is zij eenmediumwaarin indirect commentaar kan worden geleverd
op de manier waarop communicatie in de samenleving verloopt. Duidelijker dan in
de muziek of de beeldende kunsten is hier sprake van kennisoverdracht. Een
specifieke rol van fictionele literatuur is de doorbreking van gevestigde denkpatronen.
De esthetische manier van kijken en luisteren wordt relevant zodra wij een museum
of concertzaal betreden. Diezelfde esthetische conventie zegt ons betekenis toe te
kennen aan een als literair gepresenteerde tekst zonder voortdurend op feitelijke
correctheid of onmiddellijke toepasbaarheid te letten.
Door een literair-esthetische manier van lezen worden teksten in sterke mate

gedecontextualiseerd. De relatieve isolering van de tekst maakt symbolische en
metaforische interpretaties mogelijk. Zij leidt tot een situatie waarin lezers,
ongehinderd door overwegingen van feitelijke juistheid of praktisch nut, een
voorstelling van zaken in een verhaal, toneel-
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stuk of gedicht accepteren waarvan zij mogelijk nooit kennis zouden nemen als het
om strikt zakelijke teksten zou gaan. Dit hybridische en tevens verleidelijke karakter
van teksten die een literaire manier van lezen uitlokken, impliceert dat zij bij uitstek
geschikt zijn om verharde, ideologische standpunten open te breken. De lezer dacht
een interessant verhaal te lezen en was niet op zijn of haar hoede voor mogelijke
kritiek op vertrouwde standpunten. De lezer wordt bij verrassing geconfronteerd met
een onverwachte zienswijze. Het is de ‘suspension of disbelief’ (Coleridge)22 die
aan de basis ligt van de overtuigingskracht van literatuur en van de kunsten.
Zo gaan de kunsten dikwijls voor in de strijd tegen onrecht, in de ontdekking van

nieuwe inzichten, in de ontmaskering van fundamentalisme, in de verbeelding van
devotie of ontreddering. De kunsten kunnen deze functie vervullen, omdat mensen
hebben geleerd op een bepaalde manier met kunstproducten om te gaan. De
esthetische conventie is een voorwaarde voor de emotieve, cognitieve en ethische
effecten van literatuur en kunst. De kunsten hebben indirect een grote
maatschappelijke betekenis, maar het publiek moet zich de conventies van de
kunstbeschouwing en het literaire lezen wel eigen maken, voordat enig
maatschappelijk rendement kan blijken. Conventies zijn niet aangeboren; zij worden
onderwezen en geleerd.
Conventies kunnen ook in onbruik raken en verloren gaan. Zouden toekomstige

generaties niet meer weten wat esthetische perceptie of wat een literaire manier
van lezen is, dan zou een belangrijke bron van kennis voor hen niet meer toegankelijk
zijn. In alle moderne samenlevingen zijn echter zowel wetenschappen als kunsten
tot ontwikkeling gekomen. Aan de algemene, soms experimentele verkenningen
van menselijke verhoudingen, zoals wij die in de kunsten vinden, blijkt evenzeer
behoefte te bestaan als aan de stapsgewijze kennisvermeerdering in
wetenschappelijk onderzoek.

De Europese context

Historici en politici hebben zich meer dan eens afgevraagd hoe Europa kan worden
gedefinieerd. Naarmate men verder verwijderd raakt van de stranden van de
Noordzee en de Atlantische Oceaan, lijkt het moeilijker de grenzen van Europa te
bepalen. Indien de oostelijke grens bij de Oeral en de Bosporus wordt getrokken,
heeft dit het onaangename gevolg dat Rusland en Turkije in tweeën worden gedeeld.
H.L.Wesseling heeft het standpunt verdedigd dat Europa geen geografische eenheid
is, en evenmin een politieke of economische. De woorden ‘Europa’ en ‘Europees’
hebben naar zijn mening vooral een culturele betekenis. Met ‘Europa’ zou vooral
deWest- en Centraal-Europese beschaving worden bedoeld, een heterogene erfenis
van rooms-katholieke traditie, Reformatie, Renaissance en Verlichting.23
Dit Europa is ook wel gezien als de resultante van een samengaan van de

joods-christelijke en antiek-Griekse traditie. Daarmee zou de Europese beschaving
van meet af aan door een inherente tegenstelling zijn gekenmerkt. Europa staat
dan voor de dialoog, het luisteren naar meerdere opinies, het overleg, en uiteindelijk:
democratie. Het model van de dialoog is bij Plato te vinden en werd in de twintigste
eeuw door Michail Bachtin tot theoretisch principe verheven.
De christelijke en de antieke traditie zijn niet de enige polen in deze dialoog; er

zijn talloze. Zo is bijvoorbeeld binnen het christendom een tweedeling zichtbaar
tussen de rooms-
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katholieke en de reformatorische richting, deels samenvallend met een tegenstelling
tussen Zuid- en Noord-Europa. Romano Prodi heeft in zijn boekje Un'idea dell'Europa
sterk de rooms-katholieke traditie benadrukt, met instemmende verwijzingen naar
de encycliek Laborem exercens en andere pauselijke uitspraken. Frits Bolkestein
noemt in zijn lezingen weliswaar de ‘latijns-christelijke achtergrond’, maar
beklemtoont toch vooral de betekenis van Renaissance, humanisme en democratie.24
Deze accentverschillen, die samenhangenmet een verschillende kijk op de Europese
geschiedenis, bevestigen de gedachte dat Europa vooral een cultureel concept is,
waarover - al dan niet in een rechtstreekse dialoog - gestreden kan worden.

Selectieve waardering

De verbinding van dialoog met democratie is een ideaal waarmee verscheidene
nationale culturen in Europa zich graag vereenzelvigen. Hoe graag willen ook wij
de voorkeur voor het overleg, het tolereren van andere meningen en het zoeken
naar een democratische consensus niet als kenmerkend voor de Nederlandse
cultuur beschouwen! Tegelijkertijd is dit geïdealiseerde beeld een zo algemene
karakterisering van cultuur, dat het niet verwondert dat het ook buiten de grenzen
van West- en Centraal-Europa is gesignaleerd. Als de voorkeur voor het debat en
het zoeken naar consensus buiten het ‘eigenlijke’ Europa worden aangetroffen,
willen wij die geneigdheid graag Europees noemen. Bachtin construeerde een
‘dualistisch universum van permanente dialoog’ naar aanleiding van de romans van
Dostojevski.25De grote Russische schrijvers zal men in het algemeen tot de Europese
literatuur rekenen, maar chaotische toestanden in de Russische politiek of economie
worden als on-Europees ervaren. Naarmate de afstand tot de herkomst van culturele
producten groter wordt, kunnen wij ons blijkbaar veroorloven selectiever te worden
in de appreciatie ervan.
Deze selectieve waardering blijkt ook uit de beoordeling van de cultuur van Noord-

en Zuid-Amerika, waar in verschillende mate Europese instituties en conventies
ingang hebben gevonden. Ook hier is een tendens zichtbaar om het beste van de
Amerikaanse culturen als Europees te beschouwen, de grondwet van de Verenigde
Staten bijvoorbeeld, de absurde verhalen van Borges, of een tango die in Parijs
wordt gedanst. Wat begerenswaard is eigent men zich graag toe. Zo kunnen nieuwe
technologische vindingen stilzwijgend als een Europese verworvenheid worden
beschouwd, ook al zijn zij het product van Japans vernuft. Het financiële en
economische systeem van de wereldhandel heet Europees, hoewel het niet meer
eenzijdig vanuit Europa te beïnvloeden is. Bij beschouwingen over de verspreiding
van het zogenaamde Europese model over de wereld wordt dikwijls vergeten dat
dit model eerst universele eigenschappenmoest aannemen om elders geaccepteerd
te worden. De mondialisering van economie en cultuur moet beslist niet worden
opgevat als iets dat uitsluitend door Europa, Amerika of het Westen wordt gedicteerd.
Bij de aanvang van dit onderzoeksprogramma was er nauwelijks sprake van

mondialisering of globalisering, termen die vóór het uiteenvallen van het Oostblok
en de Sovjetunie slechts sporadisch werden gebruikt. Misschien was het kortzichtig
om ons in ons onderzoek in principe te beperken tot de Europese context, veelal
begrepen als de buurlanden. In ieder geval is het koloniale verleden daardoor
onderbelicht gebleven, wat slechts ten dele wordt goedgemaakt door het hoofdstuk
‘Nederland en de wereld’ in 1900: Hoogtij van burgerlijke
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cultuur en de bijdrage van Salverda in dit deel (hoofdstuk 3). Terecht zijn de auteurs
van 1950: Welvaart in zwart-wit buiten het Europese kader getreden. Zij hebben
daardoor een beeld kunnen schetsen van de amerikanisering van Nederland na de
Tweede Wereldoorlog.

Openheid voor vreemde conventies

In cultuurhistorische beschouwingen is het verschil dikwijls belangrijker dan de
overeenstemming. Overeenstemming kan een politiek doel zijn. Maar de manier
waarop vanuit verschillende posities overeenstemming wordt bereikt, of juist niet,
is het terrein van de cultuurgeschiedenis. Ons interesseert dan ook niet zozeer hoe
de Nederlandse cultuur zich tot een fragiele Europese consensus verhoudt, maar
op welke punten de Nederlandse cultuur van die in de omliggende landen verschilt.
Deze vraag is niet alleen van academisch belang. Ook in de praktijk van de omgang
met gesprekspartners uit andere culturen is het handig om de spelregels van die
andere cultuur te kennen. Nog belangrijker is dat kennis van die spelregels
vergelijking met onze eigen culturele conventies toelaat, met als eventueel gevolg
dat wij een deel van onze conventies voor andere zouden willen inruilen, of vreemde
conventies aan onze verzameling zouden willen toevoegen.
Het verleden biedt hiervan talloze voorbeelden: de invloed van het Cartesiaanse

denken in de zeventiende eeuw en van de Franse Verlichting in de achttiende eeuw,
de verbreiding van een in oorsprong Duitse muziekcultuur in Nederland in de
negentiende eeuw, de invoering van een stelsel van sociale voorzieningen naar
Brits voorbeeld en bewondering voor Amerikaanse technologie en leefstijl in de
twintigste eeuw. Die ontleningen aan buitenlandse culturen hebben onze samenleving
ongetwijfeld verrijkt. Verwacht mag worden dat ook in de toekomst dit proces zich
zal voortzetten, mits men toegang houdt tot die vreemde culturen, over de nodige
talenkennis blijft beschikken en niet door lokaal patriottisme of vreemdelingenhaat
wordt belemmerd. Indien Nederland blijft openstaan voor invloeden van buiten en
de internationale concurrentie niet schuwt, is er meer kans dat het buitenland
manifestaties van de Nederlandse cultuur serieus neemt.
Deze stelling kan met een enkel voorbeeld worden toegelicht. Naar aanleiding

van een optreden van het Concertgebouworkest in Parijs schreef Le Monde van 12
januari 1999 dat Franse orkesten veel van het Amsterdamse gezelschap zouden
kunnen leren. De titel van het artikel is niet mis te verstaan: ‘Les leçons de l'Orchestre
royal du Concertgebouw d'Amsterdam’. Het slot van het betoog is zo mogelijk nog
duidelijker: de besturen van het Orchestre de Paris en het Orchestre National de
France worden opgeroepen om zich door het Concertgebouworkest te laten
inspireren bij hun pogingen om ernstige problemen te boven te komen. Het gaat
ons er niet om het artikel als een knieval voor Nederlandse prestaties te interpreteren.
Mogelijk moest de retorische lof voor het Nederlandse orkest een lokaal politiek
doel dienen en heeft de auteur zich daardoor tot enige overdrijving laten verleiden.
Maar de gedachte dat van het Amsterdamse orkest iets te leren valt, zal ongetwijfeld
beïnvloed zijn door de overweging dat het Concertgebouworkest zelf een
internationale oriëntatie heeft. Van de huidige dirigent, Riccardo Chailly, wordt
vermeld dat hij ‘italien de naissance, européen de culture’ is. Zoals ook uit de bijdrage
van Wennekes blijkt, is het Nederlandse muziekleven bij uitstek internationaal
georiënteerd (hoofdstuk 10). Dit geldt ook voor het Nederlands Dans Theater onder
leiding van Jiří Kylián, dat veelvuldig in het
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buitenland optreedt. Waar Nederlandse instellingen de competitie met het buitenland
niet vrezen, worden zij zelf internationaal ook gemakkelijker geaccepteerd.
Wij hoeven ons in dit opzicht niet tot recente voorbeelden te beperken. Het

internationale niveau van het Concertgebouworkest werd al gevestigd onder
Mengelberg, die buitenlandse gastdirigenten uitnodigde en zelf ook met het orkest
op reis ging.26 De uitstraling van de Nederlandse cultuur in de zeventiende eeuw,
zo blijkt uit 1650: Bevochten eendracht, heeft veel te danken aan de instroom van
buitenlanders, niet alleen uit de Zuidelijke Nederlanden maar uit geheel Europa.
Met name Amsterdam trok veel vreemdelingen aan. ‘Van de bijna 15.000 bruidegoms
en bruiden die in de jaren 1646-50 in Amsterdam in ondertrouw gingen was maar
36 procent in Amsterdam zelf geboren, 23 procent in de rest van Nederland, en
liefst 41 procent in het buitenland.’ Eén op de zes huwenden in Amsterdam was
van Duitse afkomst.27 Tal van vreemdelingen hebben aan de glorie van de Gouden
Eeuw bijgedragen: J.J. Scaliger (leermeester van Daniël Heinsius en Hugo deGroot),
de geleerde pedagoog Comenius (Jan Amos Komenský), de filosofen Descartes,
Spinoza, John Locke en Pierre Bayle. Zij kwamen omdat zij elders geenmogelijkheid
hadden zich te ontplooien of vervolgd werden en hier een samenleving aantroffen
die hen niet alleen tolereerde maar tevens de maatschappelijke en intellectuele
openheid bood die hen in staat stelde hun werk voort te zetten. Een dergelijke
constellatie van onderdrukking elders en maatschappelijke en intellectuele
mogelijkheden in Nederland heeft zich sedert de zeventiende eeuw niet meer in die
omvang voorgedaan. De toevloed van Joden en Duitsers die in de jaren dertig voor
het nazi-regime zijn gevlucht of van de Tsjechen en Hongaren die aan de
communistische overheersing wisten te ontkomen, vertoont hetzelfde patroon:
politieke onderdrukking elders, de verwachting van veiligheid en een toekomst hier.
Maar deze twintigste-eeuwse instroming was minder ingrijpend dan wat in de
zeventiende eeuw plaats vond. Bovendien betekende zij voor de meeste Joden hun
ondergang.
Daarnaast is er uiteraard een aanzienlijke immigratie om voornamelijk

economische redenen geweest, zowel uit andere Europese landen en als van buiten
Europa. Schuyt en Taverne bespreken in 1950:Welvaart in zwart-wit de verschillende
immigratiestromen tot het midden van de jaren zeventig. De ontwikkelingen daarna
zijn zo ingrijpend, dat zij hier niet in enkele woorden kunnen worden afgedaan.
Enkele consequenties worden besproken in hoofdstuk 5: ‘Tolerantie en democratie’.28

De verhouding tot Vlaanderen

In weerwil van de gemeenschappelijke taal bestaan er belangrijke culturele
verschillen tussen Nederland en Vlaanderen. Dit was een van de redenen waarom
ervoor gekozen is het onderzoeksprogramma tot de Nederlandse cultuur te beperken.
De culturele verschillen zijn terug te voeren op een verschillende religieuze oriëntatie,
een eeuwenlange overheersing van Vlaanderen door achtereenvolgens Spanje,
Oostenrijk en Frankrijk, en een systematische politiek van verfransing in de nieuwe
staat België tussen 1830 en 1930.29 Hoewel de huidige secularisering het religieuze
verschil relativeert en de vreemde overheersing zowel als de verfransingspolitiek
tot het verleden behoren, zijn er nog altijd duidelijke verschillen in opvattingen en
gedrag tussen Vlamingen en Nederlanders, en die betreffen de cultuur zowel in
bredere, sociologische als in intellectuele en esthetische zin. Om deze
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bewering te staven zouden wij over statistisch verantwoorde gemiddelden betreffende
de twee bevolkingsgroepen moeten beschikken. Dit statistische materiaal is echter
schaars en betreft bovendien dikwijls vragen die in cultureel opzicht minder belangrijk
zijn. Een andere handicap is dat veel onderzoek betrekking heeft op Nederland en
België, niet op Nederland en Vlaanderen. Ook moet niet uit het oog worden verloren
dat in de Nederlandse gemiddelden regionale verschillen, zoals tussen de noordelijke
en zuidelijke provincies, worden verwaarloosd. De hieronder besproken verschillen
tussen Vlaanderen en Nederland doen zich in het algemeen minder sterk voor
tussen Vlaanderen en de voormalige Generaliteitslanden.

Het European Values onderzoek

Niettemin willen wij enkele resultaten van onderzoek naar verschillen in attitude
tussen Nederland en Vlaanderen de revue laten passeren. De factor van de
gemeenschappelijke taal heeft slechts relatieve betekenis, indien de conclusie van
de Leuvense hoogleraar Jan Kerkhofs juist is dat ‘Vlamingen en Walen onderling
meer gemeenschappelijk hebben dan Vlamingen en Nederlanders’.30 Kerkhofs
baseert zijn uitspraak op enquêtes die in 1981 en 1990 werden georganiseerd door
de Stichting European Values Study, waarin naast Kerkhofs ook de Tilburgse
socioloog R.A. de Moor een leidende rol heeft gespeeld. Ook heeft Kerkhofs gebruik
gemaakt van enquêtes van Eurobarometer, de dienst voor opiniepeilingen van de
Europese Unie.
Opinies over het heersende economische systeem lopen in Nederland en

Vlaanderen niet sterk uiteen. Van de Europese landen zijn in 1990 Nederland,
West-Duitsland en België, in die volgorde, het minst voor fundamentele
veranderingen in het economische systeem geporteerd. Maar er is een significant
verschil tussen de mening van Vlamingen en Walen op dit punt. Vlamingen staan
dichter bij het Nederlandse standpunt dan Walen. Een duidelijk verschil tussen
Nederland en Vlaanderen doet zich echter voor in het vertrouwen dat men in de
vakbonden stelt. Van de West- en Zuid-Europese landen is het vertrouwen in de
vakbonden het sterkst in Nederland, sterker dan in België, waar Vlamingen enWalen
er nagenoeg hetzelfde over denken. (Hier moet worden opgemerkt dat de
ondervraagde personen zich over vakbonden hebben uitgesproken die zij kennen.
Het verschil in opvatting is in ieder geval ten dele te herleiden tot een verschil in
organisatie en optreden van de vakbonden in respectievelijk Nederland en België.)
Een ander verschil tussen Vlaanderen en Nederland is de meer positieve houding
van de Vlamingen tegenover de buitenshuis werkende vrouw. Deze uitkomsten zijn
steeds gebaseerd op enquêtes uit 1990.31 Er is ook onderzoek gedaan naar
deelname aan vrijwilligerswerk, zoals ouderen- en gehandicaptenzorg,
mensenrechtenorganisaties, milieubescherming, vrouwengroepen,
vredesbewegingen. Van alle West- en Zuid-Europese landen is deelname aan
dergelijke organisaties in Nederland het hoogst. Vlaanderen scoort hoger dan
Wallonië, maar lager dan Nederland. Waar in Nederland slechts 16% zegt tot geen
enkele vrijwilligersorganisatie te behoren, is dat in Vlaanderen 32% en in Wallonië
54%.32
In Vlaanderen en Wallonië wordt blijkens enquêtes uit 1990 het gezin ongeveer

even hoog gewaardeerd, hoger dan in Nederland, waar ‘omgang met vrienden’ vrij
dicht de score van ‘het gezin’ benadert. Interessant is dat dit niet van invloed is op
de vruchtbaar-
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heidsindex, die zowel in 1980 als in 1994 voor België en Nederland ongeveer gelijk
is, namelijk 1,62 in 1980 in beide landen, en respectievelijk 1,55 en 1,57 in 1994.
Deze getallen zijn voor beide steekjaren hoger dan in Duitsland, Spanje en Italië,
maar lager dan in Frankrijk of Groot-Brittannië.33 De relatief minder hoge waardering
voor het gezin in Nederland betekent ook niet dat het aantal echtscheidingen in
Nederland groter is dan in België. In dit opzicht heeft zich een merkwaardige
ontwikkeling voorgedaan. Bedroeg het aantal echtscheidingen in Nederland in 1970
11,0 op de 100 huwelijken, in 1980: 25,7 en in 1993: 30,0, in België waren de
aantallen respectievelijk 9,6 (1970), 20,8 (1980) en 33,0 (1993). Opmerkelijk is dat
de scheidingsquote in België in het laatste steekjaar hoger ligt dan in Nederland.
Aparte cijfers voor Vlaanderen en Wallonië worden door Kerkhofs niet vermeld,
maar mogelijk heeft het Franse voorbeeld - 43,0 scheidingen per honderd huwelijken
- en een versoepeling van de wettelijke procedures voor echtscheiding tot een hoge
quote in België geleid. Mogelijk ook is de groei van het Nederlandse cijfer afgeremd
doordat jongeren langer ongehuwd samenleven. Het blijft gissen naar redenen
waarom België op dit punt Nederland is gepasseerd.34
In de enquêtes van de Stichting European Values Study zijn ook vragen gesteld

over de voorkeur voor een beginselvaste dan wel een persoonlijke ethiek. De
voorkeur voor de laatste, die oog heeft voor de omstandigheden waarin ethische
beslissingen moeten worden genomen en daarom ook wel situatie-ethiek wordt
genoemd, is tussen 1980 en 1990 overal in Europa toegenomen. De persoonlijke
ethiek laat meer flexibiliteit toe. Hoewel vrijwel overal in Europa een tendens te zien
is in de richting van grotere permissiviteit, verschilt de mate van permissiviteit per
onderwerp. Kerkhofs concludeert dat van de Europese landen Frankrijk het meest
permissief is voor buitenechtelijke verhoudingen, België voor belastingontduiking,
Nederland voor seksuele omgang onder minderjarigen, euthanasie en
homoseksualiteit, Duitsland voor prostitutie.Wat seksuele ethiek betreft is Vlaanderen
permissiever danWallonië. België als geheel is in dit opzicht in 1990 even permissief
als Frankrijk, maar minder permissief dan Nederland.Wat de ethiek van het openbare
leven betreft is er een omgekeerde verhouding: België is permissiever dan Nederland.
‘Vlamingen en Walen’, schrijft Kerkhofs, ‘zijn, globaal genomen, even permissief,
maar de eersten meer voor steekpenningen aannemen, de tweeden veel meer voor
het aanvragen van sociale uitkeringen waarop men geen recht heeft’.35
Kerkhofs vermeldt ook de uitkomst van vragen betreffende de relatieve openheid

voor veranderingen. Hier scoort Nederland, evenals de Scandinavische landen, in
1990 hoger dan België. Maar België is meer open voor veranderingen dan Frankrijk.
Vlaanderen echter, dat in dit opzicht weliswaar niet het niveau van Nederland bereikt,
overtreft in openheid Wallonië, evenals Frankrijk en Duitsland.36

Onzekerheidsvermijding

Openheid voor veranderingen - of het tegenovergestelde: onzekerheidsvermijding
- is een belangrijke parameter in het vergelijkende onderzoek naar culturen. Mensen
reageren verschillend op onzekerheid. Sommigen hebben geleerd op onverwachte
gebeurtenissen te anticiperen en zullen zich op allerlei manieren tegen onaangename
verrassingen trachten te verzekeren, ook in letterlijke zin. Anderen wachten de
gebeurtenissen af en blijken in staat
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om op een laat moment nogmin of meer adequaat te improviseren. In een onderzoek
dat hij omstreeks 1970 onder personeel van een multinational verrichtte, vond Geert
Hofstede grote verschillen in de mate waarin in verschillende landen werknemers
onzekerheid trachtten te vermijden. Zijn onderzoek richtte zich op de vraag in welke
mate medewerkers van een IBM-vestiging in land x dezelfde vragen anders
beantwoordden dan medewerkers van een IBM-vestiging in land y. Omdat Hofstede
zich in zijn vergelijkende studie steeds tot een bepaalde, grotendeels
overeenkomstige populatie beperkte, kon hij de verschillen die hij op het spoor kwam
toeschrijven aan nationale verschillen in de ‘mentale programmering’ waaraan
mensen in de verschillende landen worden onderworpen.
Mentale programmering is een psychologisch proces, maar de pedagogische

voorkeur in een bepaald land voor het aankweken van een of andere attitude berust
meestal op een al dan niet stilzwijgende afspraak, een conventie. Uit het onderzoek
bleek een sterke drang tot onzekerheidsvermijding in België, Frankrijk en
Zuid-Europese landen en een geringere neiging daartoe in Nederland,
Groot-Brittannië en de Scandinavische landen (en Noord-Amerika).37 Hofstede
onderzocht ook de mate waarin geaccepteerd werd dat macht ongelijk verdeeld is.
Deze dimensie werd door hem ‘machtsafstand’ genoemd.38 Ook hier bleken de
ondervraagde medewerkers in België, Frankrijk en Zuid-Europese landen andere
opvattingen te zijn toegedaan en gemakkelijker te accepteren dat macht ongelijk
verdeeld is dan medewerkers in Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië en
Noord-Europa (en Noord-Amerika). Op grond hiervan zoumen haast tot de conclusie
komen dat in onze contreien de culturele grens tussen Noord- en Zuid-Europa
samenvalt met de grens tussen Nederland en België. Bij deze voorbarige conclusie
moet een kritische kanttekening worden gemaakt.

Afname van het culturele verschil?

Weliswaar concludeert Hofstede dat de scores van België ‘sterk op die van Frankrijk
en helemaal niet op die van Nederland’ lijken,39maar indien de onderzoeksresultaten
van Hofstede en van Kerkhofs betrouwbaar èn vergelijkbaar zijn, is er iets veranderd
tussen 1970 en 1990. Terwijl Hofstede nog meent dat ‘de scores van de
Nederlandstaligen en de Franstaligen in België op de vier dimensies vrijwel gelijk’
zijn,40 ziet Kerkhofs in 1990 tal van verschillen, ook al komt hij tot de slotsom dat
ook dan nog, zoals eerder geciteerd, ‘Vlamingen en Walen onderling meer
gemeenschappelijk hebben dan Vlamingen en Nederlanders’.
De politieke samenwerking in Benelux-verband, de bilaterale akkoorden tussen

Vlaanderen en Nederland en de culturele samenwerking met Vlaanderen in het
kader van de Nederlandse Taalunie en andere organisaties hebben Vlamingen en
Nederlanders in recente jaren in verschillende opzichten dichter bij elkaar gebracht.
In het kader van de Europese eenwording is het belang van de gemeenschappelijke
taal meermalen op de politieke agenda geplaatst. Tegelijkertijd impliceert versterking
van de Europese Unie - zoals de invoering van de gemeenschappelijke munt - een
vergemakkelijking van grensoverschrijdend contact tussen Nederland en België.
Het is niet verwonderlijk dat zulk contact in de eerste plaats met het aangrenzende,
Vlaamse deel van België wordt gezocht. De gemeenschappelijke taal is daarbij een
efficiënt communicatiemiddel, dat overigens niet in staat is de nog bestaande
culturele verschillen zonder meer uit te wissen.
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Op het punt van de vrijetijdsbesteding en deelname aan culturele activiteiten laat
het Sociaal en cultureel rapport 2000, dat aan ‘Nederland in Europa’ is gewijd, nog
duidelijke verschillen zien tussen Nederland en België (de gegevens over België
zijn helaas merendeels niet uitgesplitst naar Frans- en Nederlandstaligen). Het
clichébeeld dat het café- en restaurantbezoek in België veel hoger is dan in
Nederland wordt bevestigd. Belgen geven anderhalf maal zoveel geld uit in de
horeca als Nederlanders (cijfers van 1994) en België heeft van geheel Europa de
grootste geografische dichtheid aan restaurants en cafés en het hoogste aantal
restaurants per hoofd van de bevolking.41 Nederland blinkt uit op een ander gebied:
het heeft in het peiljaar 1997 bijna anderhalf maal zoveel voetballers (georganiseerd
in voetbalclubs) per miljoen inwoners als België en bereikt daarmee, na Duitsland,
de Europese top.42
Dichter bij cultuur in strikte zin komen we met de cijfers over museum-, concert-

en theaterbezoek. Deze cijfers zijn over de hele linie voor Vlaanderen beduidend
hoger dan de Nederlandse aantallen en behoren tot de Europese top.43 (Helaas zijn
op dit punt geen cijfers van longitudinaal onderzoek beschikbaar, zodat hier geen
bevestiging kan worden gevonden voor ons vermoeden dat Nederland en Vlaanderen
in cultureel opzicht ‘naar elkaar toegroeien’.) Een vergelijking van de cijfers van
bioscoopbezoek (per duizend inwoners) leert dat dit getal in 1998 voor België bijna
tweemaal zo hoog lag als voor Nederland, waarbij Nederland ver onder het Europese
gemiddelde uitkomt en België ruim erboven. Kortom, het uitgaansleven in België is
over de hele linie sterker ontwikkeld dan in Nederland. Nederlanders zijn - ook dat
is een bevestiging van een cliché - huiselijker, en als zij van huis gaan is dat, behalve
voor hun werk, vooral vanwege het bezoek aan vrienden (óók een manifestatie van
huiselijkheid), de beoefening van een sport (vooral in clubverband) of een
buitenlandse reis. Nederlanders gaan tweemaal zoveel op reis naar het buitenland
als Belgen, maar besteden dan gemiddeld per reiziger minder dan de helft van wat
Belgische reizigers uitgeven. De reislust van de Nederlanders, die bij sommigen zo
sterk is dat zij zich niet door geringe financiële armslag laten weerhouden, wordt in
Europa alleen door die van de Oostenrijkers en Zwitsers overtroffen (cijfers van
1996).44
DeNederlandse huiselijkheid betekent niet dat in Nederlandmeer naar de televisie

wordt gekeken dan in België. In beide landen kijkt men gemiddeld per persoon per
dag iets minder dan drie uur (in 1998), wat veel lijkt maar nog altijd onder het
Europese gemiddelde ligt. Ook de oplagecijfers van dagbladen (per duizend
inwoners) ontlopen elkaar nauwelijks (in 1995), maar in België worden veel meer
literaire boektitels uitgegeven - daarbij inbegrepen de Franstalige, die uiteraard
mede voor een grotere markt zijn bestemd.45
Afgezien van de beschikbaarheid van de gedrukte media zijn er ook cijfers over

het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Tijdschriften, kranten en boeken (niet alleen
literaire) worden in Nederland ruimschoots meer gelezen dan in België, en van de
elf onderzochte Europese landen is het cijfer voor het lezen van boeken alleen in
het Verenigd Koninkrijk hoger. De cijfers dateren van 1992 en zijn gebaseerd op
zelfobservatie, waarbij sociale wenselijkheid altijd een vertekenende factor kan zijn.46
Een recenter onderzoek van 1997 bevestigt de teneur van de vergelijking tussen
Nederland en België op het punt van leesgedrag. Volwassenen in Nederland zouden
gemiddeld 2,0 uur per week besteden aan het lezen van boeken, terwijl dat in
Vlaanderen 1,4 uur zou zijn. Opmerkelijk is dat de hogere Nederlandse score vooral
door toedoen van vrouwelijke lezers tot stand komt, die gemiddeld 2,5 uur aan
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het lezen van boeken besteden. In Vlaanderen is er tussen mannen en vrouwen
geen verschil gevonden in de gemiddelde leestijd.47
Ook als men zich afvraagt wàt er gelezen wordt in Nederland en Vlaanderen

komen er interessante verschillen aan het licht. Zo heeft Moerbeek begin jaren
negentig onderzocht in hoeverre het literatuuronderricht in het secundaire onderwijs
in Nederland en Vlaanderen verschilt.48 Zoals te verwachten was, bleek er in
Vlaanderen een zekere voorkeur voor Vlaamse schrijvers te bestaan en in Nederland
voor Nederlandse. Uit de schoolboeken en de literatuurlijsten blijkt een relatieve
regionale gebondenheid van de literaire voorkeur. De schrijvers die grondig worden
behandeld in Nederland en Vlaanderen, zijn maar ten dele dezelfden. Onder de
schrijvers waaraan in het onderwijs in Nederland en Vlaanderen demeeste aandacht
wordt besteed, komen niet alleen verschillende namen voor, maar wanneer in de
Nederlandse en de Vlaamse literatuurlessen dezelfde schrijvers worden besproken,
hebben deze een verschillende positie in de voorkeur waarmee zij worden behandeld.
Terwijl in Vlaanderen Hugo Claus, Guido Gezelle en Paul van Ostaijen met Multatuli
de eerste vier plaatsen in de hiërarchie bezetten, zijn dat in Nederland: W.F.
Hermans, Harry Mulisch, Multatuli en Jan Wolkers. Willem Elsschot scoort hoog in
Nederland, maar veel hoger in Vlaanderen.49 Voor de periode na de Middeleeuwen
wordt in de meeste schoolboeken een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de
Vlaamse en de Noord-Nederlandse literatuur.
Er is nog een ander verschil dat uit dit onderzoek naar voren is gekomen. De

Vlaamse literaire productie lijkt veel rijker dan men in Nederland op grond van wat
in de schoolboeken is opgenomen zou vermoeden. De tekstkeuze is in Nederland
ook minder ‘experimenteel’ dan in Vlaanderen. Ook in andere opzichten vertoont
de selectie die in de Vlaamse scholen wordt gemaakt, meer variëteit dan in
Nederland, met een grotere aandacht voor recente literatuur, jeugdliteratuur en
buitenlandse schrijvers in vertaling. Deze openheid, die het schoolsysteem kennelijk
toelaat, bevestigt Kerkhofs' eerder genoemde constatering dat Vlaanderen een
relatief grote openheid voor verandering kent.
Het is duidelijk dat uit de verschillende metingen en onderzoeken per saldo een

aanzienlijk verschil tussen België en Nederland blijkt, en ook tussen Vlaanderen en
Nederland. Tegenover een intensiever uitgaansleven in Vlaanderen staat de
Nederlandse huiselijkheid. Uit het onderzoek naar buitenlandse reizen blijkt dat de
Nederlandse zuinigheid meegenomen wordt in de bagage - of in de caravan, die
een combinatie van huiselijkheid en zuinigheid representeert. Belangrijker echter
dan de bevestiging van deze clichés is het thema van de openheid voor verandering,
die Kerkhofs in Vlaanderen hoog acht (maar in 1990 nog minder hoog dan in
Nederland en de Scandinavische landen) en die bevestigd wordt door het
specialistische onderzoek van Moerbeek. Juist de openheid voor verandering, zowel
in Nederland als in Vlaanderen, kan verstarde attituden in beweging brengen. De
Nederlandse verhouding tot België is niet ten eeuwigen dage gefixeerd, maar een
proces dat in het kader van de Europese eenwording volop in beweging is.
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Het belang van de taal

Instrument of ‘identificatiemiddel’?

Het standaardiseringsproces van de Nederlandse taal kwam eind zestiende en in
de eerste helft van de zeventiende eeuw in een stroomversnelling. In 1582 gaan
de Staten-Generaal het Nederlands in ambtelijke documenten gebruiken, in plaats
van het Frans. De bijbelvertaling waartoe de synode van Dordrecht op verzoek van
de Staten-Generaal had besloten, verscheen in 1637. Deze zogenaamde
Statenvertaling heeft ongetwijfeld in sterke mate tot de standaardisering van het
Nederlands bijgedragen. Maar het letterkundige werk van Vondel, Hooft en andere
schrijvers heeft eveneens een belangrijke rol gespeeld, evenals de vele grammatica's
en overige taalkundige beschouwingen die in de loop van de zeventiende eeuw
werden gepubliceerd. Mede onder invloed van een omvangrijke immigratie vanuit
de Zuidelijke Nederlanden gaat ‘in de zeventiende eeuw een Hollandse standaardtaal
met zuidelijke elementen ontstaan’, concludeert Van der Wal.50 Veel van de
immigranten uit het Zuiden kwamen op verantwoordelijke posities terecht, waardoor
hun invloed navenant groot was.
In het begin van de negentiende eeuw werd aan Siegenbeek, hoogleraar in de

welsprekendheid te Leiden, een regeringsopdracht verstrekt om een
spellingsvoorschrift te ontwerpen. De ‘spelling-Siegenbeek’ werd in 1804 officieel
ingevoerd. In 1865 publiceerden De Vries en Te Winkel hun Woordenlijst voor de
spelling der Nederlandsche taal. Deze spelling is nooit bij wet vastgesteld maar
vond ingang zowel in Nederland als in Vlaanderen. De woordenlijst is inmiddels
traditie geworden. Na het ‘groene boekje’ van 1954 is inmiddels de Woordenlijst
Nederlandse taal (1995) gevolgd. In het voorwoord van de laatste uitgave belooft
het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie dat elke tien jaar een
geactualiseerde woordenlijst zal verschijnen.
Taal is primair een instrument om te communiceren. Toch is taal ook wel als een

‘identificatiemiddel’ opgevat.51 Daarmee is bedoeld dat een spreker op grond van
zijn of haar taalgebruik kan worden geïdentificeerd met een bepaalde cultuur en
een bepaald land of regio. Sprekers van eenzelfde taal zouden op grond hiervan
een zekere verwantschap voelen. Een dergelijke determinerende verbinding tussen
taal en cultuur of land is in strijd met wat hierboven over de verhouding tussen
Nederland en Vlaanderen is gezegd en plaatst ons ook in andere opzichten voor
problemen. De grenzen van taal, cultuur en staat vallen immers zelden volledig
samen. In Zwitserland worden meerdere talen binnen één staat gesproken. In
Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Australië wordt dezelfde taal gebruikt,
maar het betreft verschillende statenmet tot op zekere hoogte verschillende culturen.
Dat het Nederlands ook de officiële taal van Suriname is, onderstreept eveneens
dat taal, cultuur en staat niet hoeven samen te vallen.

Pragmatische overwegingen

Het belang van de eigen taal kan op pragmatische gronden worden verdedigd.52
Het Nederlands is nu eenmaal de taal die wij het beste beheersen en waarin wij
onze gedachten het meest precies, met alle nodige nuances en eventuele ironie,
tot uitdrukking kunnen
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brengen. Dit betekent niet dat het Nederlands een objectief beter instrument is om
te communiceren dan het Fries of het Engels. Het betekent slechts dat de schrijvers
van deze regels geen afstand wensen te doen van het instrument dat zij het best
beheersen, althans niet in een omgeving die het Nederlands verstaat.
De laatste beperking is belangrijker dan men op het eerste gezicht misschien zou

denken, vooral in het licht van de Europese eenwording. In de internationale politiek
kan men in het algemeen niet verwachten dat de gesprekspartners het Nederlands
beheersen. Ook in de wetenschap en in het bedrijfsleven, die beide in toenemende
mate door een internationale oriëntatie worden gekenmerkt, moet men dikwijls zijn
toevlucht nemen tot het Engels of een andere vreemde taal. Wanneer de beheersing
van die vreemde taal een niveau bereikt dat gelijk is aan de beheersing van het
Nederlands - en dat zal bij de behandeling van specifieke onderwerpen met veel
technisch jargon dikwijls voorkomen - dan is er weinig reden om hierover ongelukkig
te zijn. Het moet immers als een verrijking worden beschouwd, dat men over een
extra instrument beschikt om een bepaald, meestal veel groter publiek te bereiken.
In de zeventiende eeuw was dat niet het Engels, maar het Latijn.
Uitstekende kennis van het Engels of andere vreemde talen houdt geen degradatie

van het Nederlands in. Er zijn goede redenen waarom een vervanging van het
Nederlands door het Engels (of een andere taal) moet worden voorkomen. Ten
eerste zijn er woorden en uitdrukkingen in het Nederlands die niet dan omslachtig
in het Engels kunnen worden vertaald. Een veel genoemd voorbeeld is het woord
‘gezelligheid’. Zo zijn er ook uitdrukkingen in het Fries die lastig in het Nederlands
of een andere taal kunnen worden vertaald, omdat daarbij het beoogde
understatement of de meestal goed bedoelde ironie verloren gaat of wordt
misverstaan. Voor Nederlanders is Nederlands een hoogst efficiënte taal, juist omdat
sommige woorden en uitdrukkingen precies datgene zeggen wat Nederlanders
eronder verstaan. Maar dit laat onverlet, dat in principe ‘alles kan worden vertaald,
voorzover het kan worden gelezen’, zoals Carry van Bruggen in Hedendaagsch
fetischisme (1925) heeft betoogd.53 Zo'n vertaling kan omslachtig uitvallen en in
meerdere of mindere mate gelukt zijn, maar de ervaring leert dat ook de moeilijkste
teksten zijn vertaald en in de cultuur van de doeltaal een effectieve rol zijn gaan
spelen.
Dit brengt ons bij een tweede reden waarom kennis van het Nederlands behouden

moet blijven: niet alles wat in het Nederlands is geschreven, is in het Engels vertaald,
en zover zal het ook wel nooit komen. Indien kennis van het Nederlands verloren
zou gaan, zou ook de toegang tot de eigen traditie, vooral de literatuur en de
geschiedenis, grotendeels worden afgesneden. Dat zou hoe dan ook een verarming
betekenen.
In de derde plaats is het voortbestaan van het Nederlands van belang als

onderdeel van een meer omvattend streven, namelijk de instandhouding van de
verscheidenheid van talen. Iedere taal heeft specifieke oplossingen gevonden op
het gebied van de semantiek en de syntaxis. Die variëteit aan oplossingen, die stuk
voor stuk betrekkelijk adequaat genoemd mogen worden maar onderling duidelijk
verschillen, vertegenwoordigt een schat aan gegevens omtrent de diversiteit van
uitdrukkingsmogelijkheden en de inventiviteit van het menselijk brein.
De eerstgenoemde reden voor handhaving van het Nederlands wordt ingegeven

door de gedachte dat wij over een efficiënt communicatiemedium wensen te
beschikken, de tweede reden steunt op de idee dat wij onbeperkt toegang wensen
te behouden tot de cul-
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turele traditie die in de Nederlandse taal is overgeleverd. De derde reden is afgeleid
van het principe dat linguïstische diversiteit een kostbaar goed is, mede omdat zij
inzicht kan verschaffen in het taalvermogen van de mens. Het is begrijpelijk dat
taalkundigen niet graag afstand doen van die schat aan semantische en syntactische
uitdrukkingsmogelijkheden die de mensheid heeft bedacht, maar het pragmatische
tegenargument ligt voor de hand. Als het bestaan van één wereldtaal de
misverstanden zou kunnen voorkomen die zich in het internationale verkeer maar
al te dikwijls voordoen, dan zou de abstracte waarde van linguïstische diversiteit
hieraan wellicht moeten worden opgeofferd. De twee eerder genoemde redenen
om het Nederlands te beschermen blijven echter volledig overeind.54
Taalverschillen zullen nog lange tijd een rol spelen in het culturele verkeer.

Acceptatie van een tweede taal in het internationale verkeer uit pragmatische
overwegingen, zoals thans het Engels en daarvóór het Frans of het Latijn, hoeft de
erosie van taalverschillen geenszins te verhaasten. Integendeel, kennis van een
tweede (of derde) taal verschaft in zekere zin een alibi voor het streven om de eigen
taal als eerste taal te behouden. Afhankelijk van degeen tot wie men zich richt, zal
men, net zoals Constantijn Huygens,55 zich nu eens in de ene dan weer in een
andere taal uitdrukken. Meertaligheid is een expliciet doel van de Europese
Commissie. Op voorstel van de Eurocommissaris voor onderwijs en cultuur is 2001
tot het jaar van de talen uitgeroepen.56

Cultureel protectionisme

De feitelijke situatie van het bestaan van verschillende taalgemeenschappen in
Europa heeft sommige politici tot protectionistische uitspraken verleid. De redenering
is dat de eigen taal bescherming biedt aan de eigen cultuur en vreemde invloeden
kan weren. Inderdaad kan een taal worden opgevat als een omheining rond een
communicatiecircuit. Hoewel de grenzen van taal en cultuur zelden precies
samenvallen, kunnen taalverschillen een hindernis vormen tegen massieve
beïnvloeding van buiten, bijvoorbeeld uit de Anglo-Amerikaanse wereld. De
verschillende taalgebieden zijn een rem op het ontstaan van een monocultuur.
Iedere taalgemeenschap filtert immers op eigen wijze wat zij wenst toe te laten aan
buitenlandse invloeden. De verschillen tussen wat in de verschillende taalgebieden
wordt geselecteerd en gewaardeerd dragen bij tot een culturele diversiteit die, zo
luidt de argumentatie, even noodzakelijk is als biologische verscheidenheid.57
Voor de bewaking van culturele diversiteit is een basis gelegd in het Verdrag van

Maastricht (1992), dat een artikel over cultuurbeleid bevat waarvan het eerste lid
luidt:

De Gemeenschap draagt bij tot de ontplooiing van de culturen van de
lidstaten onder eerbiediging van de nationale en regionale verscheidenheid
van die culturen, maar tegelijk ook de nadruk leggend op het
gemeenschappelijke cultureel erfgoed.58

Met een beroep op dit artikel kan een beperkte mate van cultureel protectionisme
worden verdedigd en de bestaande taalverschillen spelen daarbij dan onvermijdelijk
een rol.
Waarom is men op deze (lichte vorm van) cultureel protectionisme uitgekomen?

De bestaande culturele diversiteit in Europa viel niet te ontkennen. Het uitblijven
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stuiten. Daarnaast is misschien in meer algemene zin en naar analogie van
biologische redeneringen overwogen, dat verschillen tussen culturen (en
verscheidenheid van culturele conventies binnen één cultuur) de resistentie van de
menselijke soort tegen onvoorziene en ongewenste ontwikkelingen kunnen verhogen.
Monoculturen zijn kwetsbaar. In een monocultuur wordt ook het belangrijkste
vernietigd: de nuance, de afwijking van het overbekende, het bewustzijn dat woorden
en beelden nooit helemaal de lading dekken, het besef dat de individuele beleving
van kunst, cultuur en alledaagse gebeurtenissen van persoon tot persoon verschilt.
Diversiteit is het watermerk van de Europese cultuur, maar de betekenis van de

taalgrenzen moet niet worden overschat. Weliswaar kunnen taalverschillen enige
bescherming bieden tegen ‘vreemde invloeden’, maar een taalgrens is geen
waterdicht schot. Met kennis van vreemde talen en met behulp van vertalingen
verkrijgt men toegang tot andere taalgebieden. Bovendien trekken veel culturele
verschijnselen zich van taalgrenzen niets aan; muziek, beeldende kunst, architectuur,
technologie, sport, mode en reclame laten zich niet inperken door taalverschillen.
Beunders laat zien dat voor sommige televisieprogramma's taalgrenzen nauwelijks
een barrière zijn (hoofdstuk 12).
In de praktijk blijkt veelal dat de hindernis van een taalgrens niet erg hoog is,

zodat wij er overheen kunnen springen om kennis te nemen van andere culturen,
waarvan sommige conventies mogelijk beter, aangenamer of handiger zijn dan de
ons vertrouwde oplossingen. Wie te veel verwacht van het beschermende effect
van de eigen taal, moet niet verrast zijn wanneer de eigen culturele producten de
grens maar moeizaam passeren en in het buitenland nauwelijks aandacht krijgen.
Ieder verlangen naar autarkie wordt met isolement bestraft.

De schuivende panelen van de culturele identiteit

Bij de bepaling wat de Nederlandse cultuur onderscheidt van die van andere
Europese landen biedt de taal die wij spreken enig houvast, maar niet voldoende
om te besluiten dat iedereen die Nederlands spreekt ook de Nederlandse cultuur
vertegenwoordigt. Omgekeerd echter zal vrijwel iedereen die deelneemt aan de
Nederlandse cultuur, wel de Nederlandse taal beheersen. Zijn er andere kenmerken
van de Nederlandse cultuur die specifiek Nederlands zijn?
Het is niet gemakkelijk het specifiek Nederlandse van onze cultuur aan te wijzen.

Statistische gegevens, zoals in de paragraaf ‘De verhouding tot Vlaanderen’
besproken, zijn daarbij onmisbaar. Persoonlijke opvattingen en maatschappelijk
gedrag worden tegenwoordig met grote precisie geregistreerd. Maar nationale
verschillen betreffende geïsoleerde categorieën van gegevens zeggen niet zoveel.
Cultuur wordt immers doorgaans als een geheel opgevat, als een mentaliteit die
voor bepaalde conventies doet kiezen. De onderlinge samenhang van die conventies
lijkt in de beeldvorming van een cultuur belangrijker dan de cijfermatige onderbouwing
van de bijval die zij genieten.
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Zelfbeelden

Met de stichting van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het
gezamenlijke verzet tegen de Spaanse overheersing ontstond de behoefte te
verduidelijken wie de Nederlanders waren en door welke eigenschappen zij werden
gekenmerkt. Hugo de Groot beschreef in zijn jeugdwerk Parallelon rerumpublicarum
(‘Vergelijking van republieken’, geschreven in 1602, maar tijdens zijn leven niet
gepubliceerd) een gedetailleerd zelfbeeld, te mooi om waar te zijn en te vaag dan
dat het zou kunnen worden bestreden: Hollanders zijn moedig, trouw, rechtvaardig,
proper en schrander. Zij kennen geen overdreven eerzucht of onbetamelijke
hebzucht. Meijer Drees, die De Groots vergelijking tussen Atheners, Romeinen en
Hollanders zorgvuldig heeft bestudeerd, concludeert dat hij vooral de vrijheidszin,
de eenvoud en de schranderheid van de Hollanders beklemtoont.59
De vele goede en de weinige slechte eigenschappen die de Nederlanders worden

toegedicht, vormen een constructie die tot saamhorigheid moet verleiden. Zij voorziet
in een behoefte aan de verankering van prijzenswaardige gewoonten en de
legitimatie van gemeenschappelijk gedrag. Juist in tijden van crisis, in tijden waarin
de culturele grenzen opnieuw worden getrokken, is er een duidelijke behoefte aan
een geruststellend zelfbeeld. Evenals de ideologische propaganda waarvan wij in
de twintigste eeuw verschillende varianten hebben leren kennen, zijn dergelijke
zelfbeelden fictieve constructies met een slechts smalle basis in de historische
werkelijkheid. Het Nederlandse zelfbeeld in de zeventiende eeuwwas samengesteld
uit verspreide karakteriseringen van de verschillende beroepsgroepen. In de zeevaart
zijn de Hollanders beter dan de Venetianen, Fransen, Britten en Spanjaarden. In
de handel gaat het hun om eerlijke winst, niet om schandelijk voordeel. Uit de
inpolderingen en de turfwinning blijkt dat de Hollanders alle mogelijkheden die water
en aarde bieden, uitbuiten. Hollandse geleerden schitteren in verscheidene
wetenschappen, zoals geneeskunde, rechtsgeleerdheid en wiskunde.60 Spies
signaleert dat de regenten in de Republiek zich vooral ‘deftigheid’ toerekenden, ‘de
ingetogenheid die het kenmerk was van een bezadigd oordeel’.61
Anderhalve eeuw later waagt Rhijnvis Feith zich aan een algemene beschrijving

van het karakter van de Nederlanders en benadrukt de ‘vroomheid, eenvoud,
huiselijkheid, nuchterheid’ en de ‘afkeer van hoogdravendheid en huichelarij’.62 In
zijn studie van twintigsteeeuwse zelfbeelden is Van Ginkel nagegaan in welke
verhaaltradities de zelfbeschrijvingen worden ingepast. Hij ziet enkele
karakteriseringen telkens terugkomen: de Nederlander als pragmatische en
moralistische koopman-dominee, de Nederlandse openheid tegenover andere
culturen, een samenleving die door tolerantie, consensus en egalitarisme wordt
gekenmerkt.63
Deze generaliseringen over ‘de Nederlanders’ - of ‘de Nederlander’, een

ideaal-typische constructie die voor empirisch onderzoek volstrekt ongrijpbaar is -
zijn wensgedachten met een discutabel werkelijkheidsgehalte. De constatering dat
Nederlanders openstaan voor andere culturen en tolerant zijn, is beslist niet op het
gedrag van alle Nederlanders van toepassing, misschien zelfs niet op een
meerderheid. (Uitspraken hierover zijn sterk afhankelijk van de definities en
parameters die men kiest.) Het laat twintigste-eeuwse straatgeweld is met consensus
of tolerantie niet te verenigen, ook al kan het in de reacties van degenen die het
afkeuren een zekere consensus oproepen. Abstracties over de hebbelijkheden van
de
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Nederlanders gelden nooit voor alle Nederlanders en verouderen ook in de loop
van de tijd. Zo is de ‘vroomheid’ die Rhijnvis Feith nog essentieel achtte, thans ver
te zoeken.
Maar psychologische noodzaak laat zich niet zo snel wegredeneren. Zelfbeelden

vertonen soms een grote hardnekkigheid. Bij zijn afscheid in 1984 als directeur van
het Stedelijk Museum in Amsterdam zei Edy de Wilde in een interview: ‘Een
algemeen kenmerk van de Nederlandse cultuur is de geweldige openheid.’ Hij lichtte
dit toe met een verhaal dat een variatie is op een adagium van Hugo de Groot: ‘de
buurt der zee maakt schrander en opmerkzaam’.64 De Wilde betoogt:

Die openheid - volgens mij een typisch Nederlandse karaktertrek - is
een belangrijk punt. Nederland, en vooral Amsterdam, heeft altijd
opengestaan voor invloeden van buitenaf. Niet zo verwonderlijk: de ligging
aan de zee, de handelsgeest die niet benauwd is met vreemde culturen
in aanraking te komen. Daardoor was het mogelijk dat ook in het
Nederlandse kunstleven steeds een frisse bries kon opsteken. (...) Wij
staan (...) open voor buitenlandse stromingen, maar verwerken die ook
op onze eigen wijze. In de kunst krijgen zij dan een onmiskenbaar
Nederlands gezicht. Nederland is een kruispunt tussen de Franse, Duitse
en Engelse cultuur. Dat geldt sinds het begin van de jaren zestig ook voor
de Amerikaanse kunst. Wat uit Amerika naar Nederland kwam, vond hier
al snel begrip. Dat was in Duitsland minder het geval en in Frankrijk
helemaal niet. In Engeland natuurlijk wel, want Engeland is met Amerika
veel meer verbonden dan het continent.65

Het gevaar van vergelijkend onderzoek naar culturen ligt in de generalisering en
de betekenis die daaraan wordt toegekend. De meeste zelfbeelden zijn flatteus,
maar karakteriseringen van vreemde culturen - beelden van de ander - worden
gekenmerkt door een tegenovergestelde houding. Zij zijn zelden vleiend. In beide
gevallen moet empirisch onderzoek corrigeren of bevestigen wat wishful thinking
heeft bedacht.
Maar wat is het eigenlijk dat hier te onderzoeken valt? In de loop van de jaren

tachtig kreeg het begrip ‘identiteit’ een centrale plaats in het vertoog over de
verschillen tussen culturen. Het woord impliceert meer dan een geheel van
kenmerken en heeft de bijbetekenis van ‘wezenlijk’ en ‘blijvend’. Als eenmaal de
identiteit van iets of iemand is vastgesteld, lijkt daar niet gemakkelijk verandering
in te kunnen worden aangebracht. In de praktijk blijkt echter dat mensen over
meerdere identiteiten beschikken en dat nu eens de ene dan weer de andere identiteit
wordt geactiveerd. Iemand is vrouw, moeder, intellectueel, liberaal en politica, maar
zelden spelen deze identiteiten steeds een even grote rol. Immigranten beschikken
soms over duidelijk gemarkeerde identiteiten, ook al is de politiek - zowel in Duitsland
als in Nederland - traag in de erkenning van dubbele nationaliteit en eist het
Nederlandse ministerie van Justitie nog altijd ‘een keuze in beginsel’.66 Soms wordt
een identiteit door de omgeving of door de overheid opgedrongen. Wat te denken
van de identiteit van de Duits-Joodse schilder Felix Nussbaum, die zich in een in
België vervaardigd zelfportret van 1943 afbeeldt met een davidsster en een
identiteitsbewijs waarop de woorden ‘JUIF - JOOD’ zijn gestempeld?
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Felix Nussbaum, Zelfportret met jodenster, ca. 1943, olieverf op doek, 56 × 49 cm.
Kulturgeschichtliches Museum, Felix-Nussbaum-Haus, Osnabrück.
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Een momentopname van heersende conventies

Evenmin als van personen is de identiteit van culturen voor eens en altijd gefixeerd.
In oorlogstijd komt een andere culturele identiteit naar voren dan in vredestijd. Als
dat niet gebeurt, kan een eertijds adequate houding als misplaatst worden ervaren.
Scheffer voert aan dat de Nederlandse ‘loyaliteit tegenover de overheid en de hang
naar consensus’ onder de Duitse bezetting tot een verkeerde volgzaamheid heeft
geleid.67 Hij signaleert ook dat heden ten dage het vertrouwen in het eigen culturele
patroon is afgenomen: tolerantie is in de ogen van velen verworden tot
onverschilligheid en ‘halfbakken gedogen’, het streven naar consensus is ontaard
in eindeloos vergaderen en trage besluitvorming, het ideaal van gelijkheid heeft tot
een overdreven sociale bescherming geleid die de concurrentiepositie van de
Nederlandse economie heeft aangetast.68 Zo kunnen aloude idealen verbleken of
omslaan in hun tegendeel.
De zogenaamde culturele identiteit van een natie (of van een sociale groepering)

is niet meer dan een momentopname van het samenstel van conventies waarover
zij beschikt en waaruit zij afhankelijk van de omstandigheden een keuze maakt.
Een zelfbeeld is een psychologische constructie die een subjectieve visie op de
eigen identiteit weergeeft. Zelfbeelden kunnen naar behoefte worden aangepast.
Gewijzigde omstandigheden en kritiek van buurlanden (of andere sociale
groeperingen dan die waartoe men zelf behoort) dwingen tot voortdurende correctie.
Recente kritiek van de Franse regering op het Nederlandse drugsbeleid, protesten
in de grote steden van buurtbewoners die overlast ondervinden van drugsgebruikers
en berichten over de omvangrijke productie van ‘xtc’ in Nederland hebben het
politieke denken over tolerantie en ‘gedogen’ gewijzigd.
De verzameling conventies waarover men beschikt, wordt voortdurend geschud.

Deugden kunnen in ondeugden verkeren en, omgekeerd, voorheen verboden gedrag
kan plotseling uit de taboesfeer worden gehaald. Is er dan niets dat beklijft? Niet
alleen is de mentale programmering - de software of the mind, om Hofstedes term
te gebruiken - aan voortdurende verandering onderworpen, ook de neurobiologische
hardware evolueert. Over een periode van tienduizenden jaren is het vermogen van
mensen om te leren echter een constante factor gebleken. Het leerproces dat de
mensheid doormaakt wordt bevorderd door een goed geheugen voor ervaringen
van vroegere generaties en door openheid voor invloeden van buiten. Zoals eerder
- in de paragraaf ‘De verhouding tot Vlaanderen’ - is vermeld, scoren Nederlanders
op het punt van openheid voor veranderingen hoog, maar hun culturele geheugen
is vermoedelijk minder goed ontwikkeld. (Over gegevens op dit punt in vergelijking
met andere Europese landen beschikken wij niet.)

In de voorgaande vier delen zijn momentopnamen van de Nederlandse cultuur in
haar Europese context vastgelegd. Er bleek continuïteit te zijn, maar ook verandering
van conventies en van de verbeelding daarvan. Tradities houden nu eenmaal niet
eeuwig stand, zoals Tevje tot zijn bittere teleurstelling moet ervaren in de populaire
musical Anatevka.69 In de volgende hoofdstukken wordt de historische ontwikkeling
in verschillende sectoren van de samenleving vanuit een persoonlijk standpunt
beschreven en geanalyseerd, met specifieke aandacht voor het perspectief van de
Europese eenwording en de internationale context van de Nederlandse cultuur.
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H. Roosing naar A.C. Hauck en C. Bakker, Allegorie op de ondeelbaarheid, ca. 1797, gravure.
Rijksprentenkabinet, Amsterdam. Vrijheid en overvloed, staande naast het altaar van de
constitutie en verbonden door hun liefde voor het vaderland, weerstaan de aanvallen van
twist, bedrog en nijd.
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2 Nederland: een historisch fenomeen
Niek van Sas

Nederland is geen land van staatsgrepen. Het geijkte beeld dat wij kennen (en
koesteren) van de Nederlandse politieke ontwikkeling sinds de Opstand laat geen
ruimte voor dergelijke acties. De Opstand zelf was natuurlijk wel met geweld gepaard
gegaan, maar dat was eenmalig, voor een goed doel - de eigen vrijheid en
verdraagzaamheid - en gericht tegen een vreemde en zich misdragende heerser,
Filips II. Sindsdien zou de politieke ontwikkeling in Nederland gekenmerkt zijn door
geleidelijkheid. Typerend daarvoor was een politieke cultuur van overleg, van
schikken en plooien waarin het bereiken van consensus hoger stond aangeschreven
dan het krijgen - laat staan afdwingen - van je gelijk. Nederland zou daarmee een
eeuwenlange aanloop hebben genomen naar het aan het eind van de twintigste
eeuw alom - en zeker in het buitenland - bewonderde poldermodel, de cultuur van
overleg tussen alles en iedereen, waarvan per saldo ook iedereen beter zou worden.

1798 als draaipunt

Toch strookt dat ideaalbeeld van een schokvrije gang naar de moderniteit niet
helemaal met de historische werkelijkheid. Een enkele keer was er wel degelijk een
staatsgreep nodig om een kennelijk onneembare hobbel in de politieke ontwikkeling
te overwinnen. Zo'n moment was 22 januari 1798 toen de radicale vleugel van de
Nationale Vergadering een coup pleegde met Franse militaire steun, zich uitriep tot
de ware Republikeinse partij en zo de vorming van de eenheidsstaat afdwong. Met
zoveel woorden brak de voorzitter van de Nationale Vergadering, de katholiek
Midderigh, toen met die cultuur van overleg: ‘Burgers Representanten, er is geen
tijd meer van aarzelen, van delibereeren of van het rapport eener doorgaands
langwijlige commissie in te wachten. (...) er moeten daadzaaken, er moeten groote
stappen verricht worden en dit wel oogenblikkelijk.’1 De 22 meest onwillige
parlementariërs kregen eerst huisarrest en werden later vastgezet ‘achter de
koekoeken’ van het Huis ten Bosch, waar ze zich onledig hieldenmet het volschrijven
van elkaars alba amicorum. Bloed vloeide er niet.
De grote paradox was dat die cultuur van overleg sinds 1796 was geformaliseerd

in de Nationale Vergadering, maar dat dit praathuis - waarin misschien wel de meest
hooggestemde politieke discussie heeft plaatsgevonden die Nederland ooit gekend
heeft - er nu juist niet in was geslaagd de politieke verschillen te overbruggen en in
goed overleg een grondwet vast te stellen. Nooit eerder was er zo uitbundig en zo
openlijk over politieke zaken van gedachten gewisseld, maar het resultaat was voor
iedereen zichtbaar minimaal. Er moest een staatsgreep aan te pas komen om de
impasse te doorbreken. Het resultaat van
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deze staatsgreep, de eenheidsstaat, was de wat radicaal uitgevallen vertaling van
wat de grote meerderheid van de parlementariërs wel degelijk wenste: een republiek
die ‘één en ondeelbaar’ zou zijn. Die eenheidsstaat is dan ook nooit teruggedraaid,
al werd er aan de praktische vormgeving nog wel het nodige gesleuteld en zou het
tot 1848 duren voordat de verhouding tussen geheel en delen van de staat haar
definitieve gedaante kreeg. Dit geeft al aan hoe belangrijk 1798 voor Nederland is
geweest. Toch heeft Nederland met de herinnering aan die revolutionaire journée
nooit goed raad geweten. In de tijd zelf werd zij vaak gezien als de (op zichzelf nog
wel begrijpelijke en misschien zelfs noodzakelijke) actie van een radicale voorhoede,
die er vervolgens evenwel niet in slaagde de resultaten van 22 januari ‘nationaal te
maken’ en zich daarmee diskwalificeerde. Later werd zij geassocieerd met een
periode - de Franse tijd - waarin de nationale onafhankelijkheid steeds verder werd
uitgehold, om ten slotte in 1810 geheel te verdwijnen, toen Nederland opging in
Napoleons Grande Nation. Een periode om maar liever snel te vergeten of in elk
geval dood te zwijgen.
Nog in 1998 ontstond er enig rumoer over de vraag of 1798 niet minstens zozeer

als het met Thorbeckes grondwet verbonden jaar 1848 herdacht verdiende te worden.
De overheid werd er door sommigen zelfs van verdacht 1798 bewust buiten beeld
te houden, mogelijk omdat men een nationale herdenking zonder Oranje - de grote
afwezige tussen 1795 en 1813 - niet gepast achtte. Zo'n samenzweringstheorie
veronderstelt echter een historisch bewustzijn bij de overheid dat deze allang niet
meer bezit. Dat neemt niet weg dat de aandacht die werd gevraagd voor de betekenis
van 1798 op zichzelf geheel terecht was. 1798 staat voor een cruciale doorbraak
in het Nederlandse staatsvormingsproces. 1798 maakte van Zeven Verenigde
Provinciën één ondeelbare Bataafse Republiek. Qua politieke structuur was 1798
voor Nederland het einde van de Middeleeuwen.
1798 kwam echter bepaald niet als een donderslag bij heldere hemel. Het was

eerder de politieke consequentie van een eenwordingsproces dat in meer culturele
zin al enkele decennia gaande was, onder de vlag van de Nederlandse Verlichting.
Deze had sinds ongeveer het midden van de eeuw ook inderdaad de gedaante van
een nationale Verlichting aangenomen, beleefd in de eigen taal en gericht op het
bevorderen van de eigen cultuur. Nationale eenheid en culturele eigenheid werden
nu geacht samen te vallen. Natievorming ging dus in de tweede helft van de
achttiende eeuw vooraf aan de staatsvorming die na 1795 ter hand werd genomen
en in 1798 haar geforceerde, on-Nederlandse hoogtepunt bereikte. 1798 legde in
staatkundige termen vast wat in culturele zin al decennia duidelijk aan het worden
was: dat Nederlanders uit alle gewesten, met inbegrip zelfs van de politiek onmondige
Generaliteitslanden, bij elkaar hoorden.
Uiteraard moet dit achttiende-eeuwse proces ook gemeten worden met een

achttiendeeeuwse maat. De conceptie van een nationale samenleving met
bijbehorende identiteit, sloot andere identiteiten en loyaliteiten, zoals die aan de
eigen stad of provincie, niet uit. Zij hield echter wel in dat de binnengrenzen in de
Republiek - die tussen de zeven gewesten en de overige gebieden - transparanter
werden geacht dan de grenzen met het omringende buitenland. In sociaal opzicht
was dit toenemende nationale besef overigens nog altijd een vrij elitaire
aangelegenheid die niet meer dan enkele procenten van de bevolking - de traditionele
bovenlaag en de ontwikkelde burgerij daaronder - werkelijk zal hebben geraakt.
Natievorming is een bij uitstek historisch proces dat dan ook met een historische

maat gemeten moet worden, recht doende aan verschillen in tijd, plaats en
omstandigheden. Het
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is een spel waarvan al spelende de regels steeds worden veranderd evenals de
contouren van het speelveld. In 1650 gelden andere criteria dan in 1800, 1900 of
2000. Naar de maat van de tijd maakte de natievorming in Nederland in de tweede
helft van de achttiende eeuw echter een grote sprong voorwaarts en kan men zelfs
zeggen dat Nederland zichzelf toen opnieuw uitvond, hoe modieus dit ook mag
klinken. Natiebesef is het discours van een natie, van Nederland en de Nederlanders
in dit geval, over zichzelf. Naties kunnen lange tijd - een eeuw achtereen is geen
uitzondering - op min of meer hetzelfde discursieve niveau voortbestaan om zich
dan plotseling in een kritieke fase van hooguit enkele decennia een nieuw zelfbeeld
aan te meten. Nationale orde en nationale identiteit worden dan heroverwogen,
waarbij nieuwe aanspraken ter tafel komen en waarbij ook de spraakmakende
gemeente zelf van samenstelling kan veranderen. Dit beeld schept zijn eigen
werkelijkheid als het feitelijke gevolgen heeft en gedrag oproept. Een nieuw gevonden
evenwicht kan vervolgens weer voor langere tijd standhouden.
In zulke kritieke perioden worden nationale tradities herschikt en wordt het

vaderlandse verleden aan een nieuwe interpretatie onderworpen. Tussen deOpstand
en het heden wisselde Nederland enkele malen van collectief zelfbeeld of nationale
mythe en steeds ging dat ook gepaard met een nieuw ‘regime van historiciteit’, een
fundamentele verandering in de wijze waarop met het verleden werd omgegaan. In
deze mythenestafette werd de nationale oorsprongsmythe, de Bataafse mythe,
omstreeks 1800 afgelost door de mythe van de Gouden Eeuw. Deze hield het uit
tot de Tweede Wereldoorlog om toen te worden opgevolgd door de mythe van die
oorlog zelf. Inmiddels is deze mythe - hoe krachtig zij een tijdlang ook is geweest -
alweer grotendeels verdampt, zonder een duidelijke opvolger te hebben gekregen.

Theoretisch perspectief

Rondom 1800 werden enkele cruciale keuzes gemaakt voor wat wij nu de
Nederlandse cultuur plegen te noemen. De Nederlandse cultuur werd toen voor
iedereen duidelijk een nationale cultuur die zich bewust onderscheidde van andere
nationale culturen en, wat heel belangrijk is, de grenzen van die nationale cultuur
werden vervolgens ook samengevat in die van een Nederlandse staat. Nederland
was daarmee metterdaad een natiestaat geworden. Ook in theoretisch opzicht is
dit een niet onbelangrijk gegeven. De meest invloedrijke moderne theorie van het
nationalisme, die van de sociaal-antropoloog Ernest Gellner, stelt immers dat het
niet de natie is die een staatkundig dak zoekt maar dat het, omgekeerd, juist de
staat is die de natie produceert, waarbij hij dit natievormende moment bovendien
koppelt aan een zeer specifieke fase in de economische ontwikkeling van een land:
die waarin de sprong wordt gemaakt naar een moderne industriële samenleving.2
Het geval Nederland ziet er heel anders uit. Eerst schept het kardinale politieke

feit van de Opstand een nieuw Nederlands staatsverband, waarbij het geheel hoe
dan ook meer is dan de som der samenstellende gewesten, steden en andere delen,
hoezeer die ook prat blijven gaan op een eigen stedelijk, gewestelijk of bijvoorbeeld
confessioneel identiteitsbesef. Binnen dat nieuwe staatkundige kader breekt ook
meteen een nieuw natiebesef door, gestimuleerd door de grote gebeurtenissen van
de Opstand. Op dit moment is het dus de staat die de natie produceert. In de tweede
helft van de achttiende eeuw krijgt dat politiek-his-
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torisch en religieus ingevulde algemeen-Nederlandse besef vervolgens een nieuwe,
culturele dimensie, waarmee de voorwaarden worden geschapen voor verdere
staatsvorming. Nu kun je dus zeggen dat het de natie is die de staat produceert.
Het blijkt - en er is geen reden om aan te nemen dat dit alleen voor Nederland zou
gelden - dat noch de natie noch de staat het primaat toekomt, maar dat de beide
processen van staats- en natievorming elkaar over en weer kunnen beïnvloeden.
Daarbij hoeft het niet zo te zijn dat die beide processen steeds in dezelfde richting
werken. Op de lange termijn is het in Nederland echter zo geweest dat staats- en
natievorming elkaar over en weer hebben versterkt.
In deze bijdrage wordt de evolutie van Nederland opgevat als een gecombineerd

proces van staats- en natievorming, waarbij soms de staat (de politieke factor)
voorop gaat en soms de natie (de cultuur, in ruime zin). Het is juist die afwisseling
van factoren die de natiestaat maakt tot een ‘typisch historisch’ product dat zich aan
al te strakke theoretische schematisering onttrekt. Hiermee neem ik dus afstand
van de traditionele tweedeling tussen staatsen cultuurnaties en het daarmee
corresponderende onderscheid tussen een subjectieve en een objectieve
natieconceptie. Staats- en natievorming opgevat als één proces leidt ook tot één
product: de natiestaat, een mixtum compositum dat behalve misschien een
conceptueel wangedrocht ook een typisch historisch gedrocht genoemdmagworden.
De natiestaat laat zich dan ook het best begrijpen via de ‘workings of history’ zoals
de Israëlische historica Hedva Ben-Israel heeft betoogd. Een natie moet aan twee
toetsen voldoen, een objectieve en een subjectieve: ‘The objective test consists of
distinguishing signs, such as language, descent, territory, etc., while the subjective
test refers to the self-consciousness of the group declaring itself as a nation.’
Uiteindelijk gaat het om de samenhang tussen de objectieve en de subjectieve
definitie van de natie: ‘they make up one definition in constantly changing proportions.
In history, these definitions were not oppositional, but complementary.’3
De ontwikkeling van Nederland als natiestaat mag dus niet alleen vanuit het

subjectieve perspectief van de natie zelf bekeken worden. Die subjectiviteit ontwikkelt
zich immers in intiem samenspel met de meer objectieve ontwikkeling van de staat.
Het moderne nationalisme-onderzoek is vaak veel te natiegericht en houdt
onvoldoende rekening met de dynamiek van natiestaten in de context van een
evoluerend statenstelsel. Oude inzichten kunnen hier nog nuttige diensten bewijzen.
In zijn beroemde essay Die grossen Michte uit 1833 - geschreven net na de
revolutiegolf van 1830 en met de wereldschokkende gebeurtenissen van de late
achttiende en vroege negentiende eeuw nog vers in het geheugen - formuleert
Leopold von Ranke een losse theorie over de ontwikkeling van het statenstelsel en
de individuele staten daarbinnen, waarin alles draait om de interactie tussen
nationaliteit en statensysteem. Die staten zullen zich het krachtigst in de
statengemeenschap kunnen doen gelden, die intern over de meeste morele kracht
beschikken. Anders dan het Primat der Aussenpolitik dat hem veelal wordt toegedicht,
blijkt Ranke dus ook de kwaliteit van het nationaliteitsbesef van groot belang te
achten voor de internationale potentie van een staat. Zeker in de geschiedenis van
Nederland is dit een belangrijk gegeven. Daar zien we telkens weer hoe buitenlandse
invloeden of omstandigheden een binnenlandse crisis teweegbrengen. Dat was zo
in 1672, in 1747-48, in 1780-87 en 1795-98 en opnieuw in 1848. Te snel is daaruit
soms afgeleid dat Nederland slechts tot binnenlandse veranderingen kon komen
door impulsen van buitenaf. Veeleer is het zo dat er sprake was van een samenspel
tussen binnen- en buitenlandse factoren in het sturen van de beide processen van
staats- en natie-
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vorming. Kritieke momenten, korte perioden van intense crisis, waren vaak de draai-
en omslagpunten in processen van veel langere adem. 1798 is een duidelijk
voorbeeld. De Bataafse omwenteling van 1795 werd mogelijk gemaakt door het
Franse revolutieleger, dat ook een rol speelde bij de eenheidbrengende staatsgreep
van 1798. De langetermijngevolgen van de Bataafse revolutie zijn echter alleen te
begrijpen tegen de achtergrond van een autochtoon proces van natievorming dat
al tientallen jaren gaande was.
Op het terrein van natievorming en nationalisme is de afgelopen decennia heel

wat afgetheoretiseerd. Nieuwe auteurs als Gellner, Anderson en Hroch hebben de
fakkel overgenomen van oude, soms zeer oude schrijvers als Kohn, Meinecke en
Hayes. Sommige klassieke auteurs daarentegen, met name Ernest Renan met zijn
beroemde Sorbonne-voordracht ‘Que est-ce qu'une nation?’ uit 1882, zijn opvallend
goed overeind gebleven in het hedendaagse theoretische geweld en blijken daaraan
zelfs nog een eigen bijdrage te kunnen leveren.
Benedict Anderson heeft de natie getypeerd als een ‘imagined community’, een

verbeelde gemeenschap van mensen die elkaar niet kennen en ook niet kunnen
kennen.4Hij brengt de langetermijnontwikkeling van naties in verbandmet de evolutie
van nationale - dat wil zeggen van nationale talen gebruik makende - ‘print cultures’.
De drukpers had een conditionerend en unificerend effect op de vorming van
nationale talen, vooral door de massaproductie van bijbels in een standaardeditie:
de Luthervertaling in Duitsland, de King Jamesbijbel in Engeland en de Nederlandse
Statenvertaling. Daardoor werden al in de vroeg-moderne tijd de voorwaarden
geschapen en de contouren aangegeven voor nationale culturen. Die grenzen
werden later scherper, totdat nationale culturen in de tweede helft van de achttiende
eeuw het karakter kregen van ‘nationale kooien’.5
Een volgende fase in het natievormingsproces volgens Anderson is het ontstaan

van de dagbladpers, die het concept van de verbeelde gemeenschap een krachtige
impuls geeft. Zoals Hegel het bijna blasfemisch heeft geformuleerd, kwam het op
vrijwel hetzelfde moment oprapen van de krant van duizenden deurmatten in de
plaats van het ochtendgebed en kreeg dat een samenbindende rituele, bijna
sacramentele functie: een gemeenschapsgevoel bij al die duizenden die wel van
elkaars bestaan wisten zonder elkaar evenwel te kennen. Nog een fase verder zijn
we als de pers dankzij technologische vernieuwingen een echt massamedium is
geworden dat zich laat produceren in tien- of honderdduizenden exemplaren en dat
een cruciale rol heeft gespeeld bij de doorbraak van het nationalisme als
massafenomeen. Nederland bereikt die fase in de jaren 1890.
De invloedrijke nationalisme-theorie van de Tsjechische historicus Miroslav Hroch6

lijkt Nederland op het eerste gezicht niets te bieden te hebben. Nederland is immers
een ‘oude’, in de late zestiende eeuw ontstane staatsnatie, terwijl de theorie van
Hroch juist betrekking heeft op de evolutie van kleine cultuurnaties in de achttiende
en negentiende eeuw, naties die veelal opgesloten zaten in grotere staatkundige
verbanden en zich daaraan langs een specifieke route ontworstelden. De drie fasen
waarin Hroch dat proces heeft onderverdeeld kunnen echter ook dienen tot beter
begrip van de natievorming in een gevestigde staat als Nederland. In Hrochs fase
A wordt het nationale gevoel gecultiveerd als een vorm van intellectuele Spielerei
door een elite van geleerden en geletterden: in Nederland het functioneren van de
Bataafse mythe tijdens de Republiek. In fase B worden nationaal gevoel en nationale
gevoeligheden gesocialiseerd onder een veel grotere groep, waarbij een belangrijke
rol
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wordt gespeeld door - oneerbiedig gezegd - ‘halfintellectuelen’ als onderwijzers,
journalisten, schrijvers en dichters: de clichémannetjes die het Nederlandse
nationalisme en de nationale cultuur tijdens de lange negentiende eeuw hebben
vormgegeven in termen van de mythe van de Gouden Eeuw. In de derde fase van
het ABC van Hroch is dit nationalisme inmiddels een massaverschijnsel geworden
dat de hele bevolking raakt en bereikt: in Nederland het felle nationalisme van de
uitgaande negentiende eeuw. Die fase kan men laten samenvallen met het kritieke
moment in de theorie van Ernest Gellner, als hij de take off naar een moderne
industrie afhankelijk maakt van een ‘universal high culture’ die mensen wendbaar
maakt en geschikt om vele verschillende posities in de moderne samenleving te
vervullen.

De Republiek: structuur en cultuur

1798 was in staatkundig opzicht voor Nederland het wat verlate einde van de
Middeleeuwen. De particularistische politieke structuur die in de Patriottentijd
(1780-1787) nog zo krachtig was verdedigd, werd nu vervangen door een staat op
verlicht-rationele grondslag. Al in de zestiende eeuw hadden de Habsburgse
soevereinen geprobeerd meer lijn, eenvormigheid en samenhang te brengen in hun
Nederlanden. Die maatregelen hadden echter zoveel verzet opgeroepen dat tegelijk
met het sterker worden van het centrale gezag ook de vertegenwoordigende
instellingen aan kracht wonnen. De inzet van de Nederlandse Opstand was in
belangrijke mate het behoud van die middeleeuwse vrijheden geweest. De Opstand
scheurde het Nederlandse statencomplex van de Habsburgers onbedoeld in tweeën
en produceerde een zelfstandige Noord-Nederlandse staat, die bij gebrek aan beter
de verbondstekst van de Unie van Utrecht (1579) als constituerend document
gebruikte. Het eerste artikel daarvan verklaarde dat de diverse gewesten zich met
elkaar zouden verbinden ‘als off siluyden maer één provincie waeren’.
Dit artikel wordt steevast aangehaald om te laten zien wat de Unie juist nooit zou

worden. Toch ligt hier een intentieverklaring die serieus te nemen valt en die erop
wijst dat de Republiek van meet af aan meer is geweest dan de som van haar
samenstellende delen. Kenmerkend voor het politieke functioneren van de Republiek
en voor haar verbluffende zeventiende-eeuwse succes is juist hoe effectief dit op
papier vrij losse federatieve samenwerkingsverband kon zijn. Daarbij mag bovendien
niet uit het oog worden verloren dat er wel degelijk gedeelde instituties waren, zoals
de Staten-Generaal met belangrijke bevoegdheden op het terrein van oorlog en
vrede - belangrijk in een tijd toen de Republiek een toonaangevende mogendheid
was - en ook gedeelde ‘nationale’ waarden, zoals het calvinisme van de heersende
kerk (hoevelen die ook buitensloot en tot tweederangs burgers degradeerde). Pas
toen de politieke en militaire urgentie voor nauwe samenwerking wegviel, in de
achttiende eeuw, kan worden gesproken van institutioneel onvermogen van de
Republiek. Het antwoord daarop was toen een streven naar nationale convergentie
vanuit de samenleving zelf - niet de staat - deels gedragen door sociale groepen
onder de elite en, niet te vergeten, de stille meerderheid van andersdenkenden.
De jonge Republiek moest in het laatste decennium van de zestiende eeuw

noodgedwongen op eigen benen leren staan, na eerst nog de soevereiniteit aan de
omringende vorsten te hebben aangeboden. Al voor de eeuwwende werd zij de
facto als een zelfstandige
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staat beschouwd - lang voor de formele erkenning in 1648 - profiterend van het feit
dat grotere buurlanden elkaar het bezit van de Rijndelta niet gunden. Dit
fundamentele geopolitieke gegeven zou eeuwenlang bepalend blijven voor
Nederlands internationale speelruimte, nadat het die speelruimte zelf in de Gouden
Eeuw vanuit een positie van kracht had veroverd.
Hoeveel eendracht er in het land zou zijn, draaide in de zeventiende en achttiende

eeuw steeds om de twee polen Holland en de stadhouder. De Oranje-stadhouders
belichaamden op pseudo-monarchale wijze een zeker eenheidsbesef dat zij echter,
geheel in de stijl van vroeg-moderne vorsten, vaak niet scheidden van het najagen
van dynastiek eigenbelang. Holland als zwaargewicht onder de gewesten bevorderde
op zijn wijze de eenheid ook, al was ook dat doorgaans een kwestie van eigenbelang.
Toen Johan de Witt in 1654 Hollands eigengereide transactie met Cromwell inzake
de positie van de Oranjes verdedigde - in de Acte van Seclusie beloofde Holland
hen nooit meer tot stadhouder te zullen benoemen en evenmin te zullen accepteren
als kapitein-generaal van de Unie - moest hij op het scherp van de snede
argumenteren. Dit staaltje van particularistisch legalisme compenseerde hij echter
met een warmbloedige belijdenis van het algemeen-Nederlandse besef dat de
Republiek zijns inziens bijeenhield. Hij wees daarbij op het belang dat alle gewesten
hadden bij het behoud van de Republiek, op hun gemeenschappelijke vrees voor
uitheemse machten en op de vele persoonlijke en zakelijke banden tussen regenten
en burgers in het hele land, waardoor het bijna onmogelijk zou zijn de Unie weer
uiteen te scheuren. En natuurlijk was er de samenwerking in de Staten-Generaal
en andere organen, en de vereniging van harten en zielen door ‘den Geestelyken
ende Goddelyken bandt van eene ende de selve Religie’.7
Het is echter niet alleen deze samenhang binnen de Republiek als geheel die de

aandacht vraagt, maar veel meer nog die binnen het dominerende gewest Holland
zelf. Juist de politieke en financiële samenwerking tussen de Hollandse steden -
die zich alle interstedelijke rivaliteit ten spijt gedroegen als een ‘interlocked urban
system’8 - stelde de Republiek in staat internationaal een vuist te maken en maakte
daarmee het wonder van de Gouden Eeuw mogelijk. Het is dan ook misleidend
teveel nadruk te leggen op Holland als topje van de blue banana van zelfstandige
steden die reikt van Noord-Italië via Zwitserland en Duitsland tot de Noordzee. Die
stedelijke zelfstandigheid was van grote betekenis als het ging om het scheppen
van een breed maatschappelijk draagvlak voor de Hollandse politiek (en de hoge
kosten daarvan), maar werd wanneer het erop aankwam ondergeschikt gemaakt
aan het algemene belang van heel Holland - en in afgeleide zin de hele Republiek
- als handelsemporium en als oorlogsmachine.
De zeventiende eeuw was een eeuw van bijna onophoudelijke oorlog waarin de

Republiek, of zij dat nu wilde of niet, in het eerste gelid meestreed en daarvan ook
politiek en economisch de vruchten plukte. Dit betekende eenmate van internationale
verantwoordelijkheid die alleen kon worden gedragen door een grote interne
coherentie in het kerngewest Holland. Toen Holland in de achttiende eeuw niet
langer in het middelpunt van de wereld stond, was de noodzaak voor die
samenwerking veel minder dringend en functioneerde de staat ook veel minder
goed. Intussen was de Hollandse koopmanselite door het participeren in
staatsleningen echter wel op massale schaal aandeelhouder geworden van de eigen
staat en daarmee direct belanghebbend bij het voortbestaan daarvan als krediet-

D.W. Fokkema en Frans Grijzenhout, Rekenschap: 1650-2000



52

waardige politieke eenheid. Hoewel de toestand van de overheidsfinanciën in de
achttiende eeuw permanent zorgelijk was, schiep dit een vestzak-broekzakvorm
van betrokkenheid die de cohesie in de staat per saldo alleen maar ten goede kan
zijn gekomen. De politieke elite was zo niet alleen het topje van een ‘verbeelde
gemeenschap’ van Hollanders, maar vormde bovendien een zeer reële
belangengemeenschap van couponknippers.
Dankzij die nauwe samenwerking tussen de Hollandse steden en het daarvoor

geschapen draagvlak onder de burgerij, kon de zeventiende-eeuwse Republiek -
vaak gezien als een anomalie in een wereld van vorstenstaten - de rijkdom van het
land veel effectiever mobiliseren dan dat in een monarchie mogelijk was. Zo
profiteerde Holland in de zeventiende eeuw van het oorlogsdividend, terwijl het in
de veranderde omstandigheden van de achttiende eeuw nog heel lang kon genieten
van een vredesdividend.

Lof der Botheid

De naam van de in 1795 gestichte Bataafse Republiek verwees terug naar de
vroegste bewoning van deze landen door de Bataven of Batavieren. In het begin
van de jaartelling waren zij, al dan niet in holle boomstammen, de Rijn komen
afzakken en hadden zich gevestigd op het insula batavonrum, zoals vermeld door
Tacitus, helaas zonder exacte opgave van de coördinaten. Over die ligging
ontbrandde in de vroege zestiende eeuw een felle geleerdenstrijd, waarbij Hollanders
en Geldersen elkaar dat eiland betwistten. In deze humanistenstrijd werd de Bataafse
mythe geboren die in de zeventiende en achttiende eeuw, in vele varianten, dienst
zou doen als oorsprongsmythe van Holland, en bij implicatie ook van de hele
Republiek.9 In de vroege zestiende eeuw had de Hollandse kroniekschrijver Aurelius
de vrijheidszin van de Bataven en hun dappere strijd onder Claudius Civilis tegen
de Romeinen in herinnering geroepen toen vreemde heersers, de Bourgondische
hertogen, zich andermaal leken te vergrijpen aan Hollands vrijheid. Het soevereine
volk dat zich verzette tegen deze pogingen tot staatsvorming van bovenaf was de
eigenlijke held van zijn verhaal.
De Bataafse mythe was zo elastisch dat ze - op het randje van haar

houdbaarheidsperiode - nog de Bataafse Republiek ten doop mocht houden: haar
grootste wapenfeit. Ze belichaamde politieke deugden als vrijheidszin maar ook
een politieke praktijk van collegiale besluitvorming. De Bataven zouden hun besluiten
namelijk hebben genomen in een vergadering van wapendragende mannen, een
gegeven waarop de laat achttiende-eeuwse Patriotten graag teruggrepen. Maar de
Bataven werden ook geroemd om hun beschavingsdeugden, al zijn die somsminder
bekend gebleven dan pikante ondeugden als drankzucht en het verdobbelen van
hun vrouwen.
Niemand minder dan de grootste geleerde van zijn tijd, Erasmus van Rotterdam,

nam de public relations van de Bataven ter hand door hen in zijn epigram Auris
batava - het Bataafse oor, ofwel de Hollandse smaak - te verdedigen tegen de
klassieke kritiek van Martialis.10 Lomp, boers en onbeschaafd was volgens Martialis
het oormerk van de Bataven. Met speelse ironie zette Erasmus dit verwijt op zijn
kop. Hij prees juist de ware menselijkheid van de Bataven en hun ingenium simplex,
hun eenvoudige inborst. Daarmee nam hij ook stelling tegen wat hij zag als de
overbeschaafde Italianen, zijn concurrenten in het wereldhumanisme. Hun opsmuk
en verfijning moest het in een soort Lof der Botheid
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J.G. Visser, ‘Tempel voor Nederland’, 1794, gravure. Atlas Van Stolk, Rotterdam. De Bataafse
mythe aan de vooravond van de Bataafse Revolutie.

afleggen tegen de onbedorven eenvoud van de Bataven. Erasmus veranderde zo
de handicap van zijn eigen barbaars-boerse afkomst in een voordeel. Door de
eigenheid van zijn land van herkomst en de authenticiteit van zijn cultuur te
onderstrepen, zette hij het noordelijke humanisme op de culturele kaart van Europa.
Dit is een vroeg voorbeeld van het definiëren van Nederlandse cultuur in een
Europese context. Op andere momenten toen Nederland zichzelf opnieuw uitvond
- omstreeks 1800, omstreeks 1900, en ook aan het eind van de twintigste eeuw -
zou steeds weer die vraag worden gesteld naar het eigene van de Nederlandse
cultuur in een context van kosmopolitisme.
In hun succesvolle Opstand zagen de Hollanders een heropvoering en bevestiging

van de Bataafse mythe, zoals bijvoorbeeld bleek uit De antiquitate reipublicae
batavicae (1610) van het jeugdige talent Hugo de Groot. Met Bataafs bedoelde De
Groot Hollands. Hij zag er geen been in de Hollanders van zijn tijd gelijk te stellen
met de oude Bataven en een tijdsspanne van anderhalf millennium te overbruggen
door die te negeren. Maar ook dat hoort bij mythen, die des te doeltreffender zijn
naarmate de factor tijd minder nadruk krijgt: identiteit kent geen tijd. De Groots iets
oudere Parallelon rerumpublicarum, waarin de deugden van de Bataven in positieve
zin werden vergeleken met die van de Romeinen en de Atheners, bleef ongedrukt
tot de Bataafse Republiek het als daad van historische rechtvaardigheid in 1801-1803
alsnog zou publiceren. Toen kon het echter niet meer zijn dan een
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requiem voor de Bataafse mythe die op sterven na dood was: zelfs als mythe
geschiedenis geworden.
De Bataafse identiteit van de jonge Republiek kwam meteen onder druk te staan

door de grootscheepse immigratie van Zuid-Nederlanders - de Spaanse Brabanders
van Bredero - die met hun kapitaal en expertise ook eigenaardighedenmeebrachten
die niet altijd spoorden met die van de autochtone Zeeuwen en Hollanders. Keer
op keer werd beweerd dat de oud-Hollandse ‘eenvoudicheyt’ door het ‘nieuw bedroch’
van de Spaanse Brabanders in gevaar kwam.11 Die spreekwoordelijke eenvoud -
de positieve kant van Erasmus' botheid - gold als verbindend element van een hele
reeks van ‘typisch Hollandse’ burgerdeugden, waaronder verder arbeidzaamheid,
spaarzaamheid, verdraagzaamheid en ook ‘herbergzaamheid’ en
‘mededeelzaamheid’ te noemen zijn. Of dergelijke deugden ook inderdaad typisch
Hollands zijn of, meer in het algemeen, passen bij een stadscultuur zoals de
Hollandse, doet niet zo heel veel ter zake. Beslissend is dat dit hele complex van
deugden in de hectische ambiance van de late zestiende, vroege zeventiende eeuw
nadrukkelijk als ‘typisch Hollands’ werd ervaren. En daarmee was het ook typisch
Hollands geworden.

Het wonder van de Gouden Eeuw

De Nederlandse geschiedenis begint met een hoogtepunt in politiek, economisch
en cultureel opzicht dat sindsdien nooit meer is geëvenaard. Eerst was er zo'n
driekwart eeuw dat wonder van de Gouden Eeuw, vervolgens de lange nawerking
en ten slotte het nog veel langere en soms obsessieve terugkijken. Het wonder van
de Gouden Eeuw beheerst en overschaduwt de Nederlandse geschiedenis. De
achttiende eeuwwas er zich steeds pijnlijker van bewust demaat van de zeventiende
niet te kunnen halen. De lange negentiende eeuw werd bijeengehouden door de
herinnering aan de Gouden Eeuw als nationale mythe. Zelfs in de Tweede
Wereldoorlog kon deze nog troost bieden. Maar ook anno 2000, wanneer het
Rijksmuseum zijn 200-jarig bestaan viert, pakt het uit met een grote tentoonstelling
over ‘De glorie van de Gouden Eeuw’ als het cultureel kapitaal waarop Nederland
nog steeds kan teren. De nieuwe hoogtijperiode omstreeks 1900 is later wel benoemd
als Tweede Gouden Eeuw, terwijl de economische bloei van de uitgaande twintigste
eeuw al wordt getypeerd als Nederlands Derde Gouden Eeuw. Er is terecht gewezen
op de mythische aanblik van het zeventiende-eeuwse wonder met zijn bijna
toneelmatig geconstrueerde eenheid van tijd, plaats en handeling.12 Net als bij de
Bataafse mythe werd ook hier de tijd telescopisch in elkaar geschoven, want
tijdloosheid geeft mythen hun bruikbaarheid en hun kracht.
De politieke aardverschuiving van de Nederlandse Opstand werd vrijwel op de

voet gevolgd door een immense cultuurschok. Het effect daarvan is nog steeds
zichtbaar, niet alleen in de Hollandse binnensteden, maar in alle grote musea van
de wereld in de zalen gewijd aan de Hollandse School. De schilderijen die deze
produceerde zijn de iconen van Onze Gouden Eeuw. Het wetenschappelijke
kunsthistorische debat van de afgelopen decennia heeft die iconische kwaliteit
echter sterk geproblematiseerd. Niet langer worden deze schilderijen beschouwd
als een realistische weerspiegeling van de toenmalige Hollandse samenleving of
als uitdrukking van een Hollandse identiteit. Vooral in de Nederlandse
kunstgeschiedenis - het buitenland toonde veel minder koudwatervrees -
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heeft de naoorlogse discreditering van alles wat naar nationalisme en nationale
identiteit zweemde verstrekkende gevolgen gehad voor die eerder als
vanzelfsprekend veronderstelde ‘Dutchness of Dutch art’.13 Terwijl het eerdere
essentialisme, de speurtocht naar het ‘blijvende’ in de Hollandse schilderkunst, werd
verworpen, ging de nieuwe iconologische orthodoxie op zoek naar heel andere
vormen van interpretatie en contextualisering. Het vermeende realisme van vroeger
werd ontmaskerd als schijnrealisme en vervolgens van een veelheid aan diepere
betekenissen en dubbele bodems voorzien. Bovendien werd ontdekt dat er in de
Gouden Eeuw ook nog heel ‘anders’ was geschilderd dan de realistische canon het
achteraf deed voorkomen.
Het kunsthistorische debat van de laatste decennia dat er deels op gericht was

het ‘typisch Hollandse’ karakter van de Hollandse School te ontkennen of te
relativeren, heeft er paradoxaal genoeg overigens toe geleid dat eigen, bijzondere
karakter in veel opzichten juist te accentueren.14Ook wanneer we ervan uitgaan dat
er in de lange negentiende eeuw - de eeuw van de mythe van de Gouden Eeuw -
een vrij rigoureus proces van canonisering, selectie en deselectie heeft
plaatsgevonden om tot dat ‘blijvende’ beeld van die schilderkunst te komen, wil dat
nog niet zeggen dat het huidige patroon van ‘verscheidenheid en complexiteit’, met
een eigen niche voor een juist internationaal georiënteerd caravaggisme,
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classicisme en maniërisme, niet evengoed de uitdrukking zou kunnen zijn van een
inmiddels ook veelzijdiger en veelkleuriger opgevatte samenleving.
Merkwaardig genoeg werd enerzijds de relatie tussen kunst en nationaal karakter

doorgeknipt, terwijl tegelijkertijd de kunstenaars zelf juist nauwkeurig in hun
economische en maatschappelijke context werden gesitueerd. Artistieke innovatie
werd direct in verband gebracht met het wegvallen van hoge patronage (vooral van
de kerk), een zekere secularisering van de smaak, maar vooral met een
gildenmatig-ambachtelijke - en dus niet academisch gestuurde en geïnspireerde -
atelierpraktijk en het produceren voor een in hoge mate vrije kunstmarkt. Juist de
immense, in vele miljoenen te tellen, productie van schilderijen voor een vrije markt,
hing nauw samen met de ongekende kansen en mogelijkheden en dus met het
‘wonder’ van de Gouden Eeuw. Dat gold ook voor de vergaande specialisatie van
schilders en voor de doorbraak van nieuwe genres als landschap, stilleven en
binnenhuis.
In de speurtocht naar het ‘blijvende’ in de zeventiende-eeuwse kunst herkennen

we achteraf het mechanisme van invention of tradition, maar we weten ook dat
geslaagde invented traditions niet uit het niets tevoorschijn worden getoverd. Zij
danken hun succes juist aan het teruggaan op een reëel, of in elk geval als reëel
ervaren, fundament. Eén van de grondleggers van het discours over ons nationale
karakter, de Hoornse predikant Engel Engelberts, zag in 1776 een zeer duidelijke
relatie tussen kunst en samenleving in de zeventiende eeuw: ‘De Nederlanders
gewoon de eenvoudige, dog bevallige natuur dagelyks voor hunne oogen te zien,
stelden steeds een gelukkige verkiezing, en naauwkeurige navolging van dezelve
boven alle andere tafereelen; en hunne Meesters, wildenze behaagen, wildenze
leeven van hun Kunst, moesten zich noodzaakelyk naar hunne landsgenooten
schikken. Wy tellen daar door weinige uitmuntende Historieschilders; (...) Maar wy
hebben daar en tegen onze RAPHAELS, onze MICHAEL ANGELO'S, onze TITIAANEN,
onze LORRAINES in de bloemen en fruiten, in de zeestukken en landschappen, in de
vogelen en viervoetige dieren, in de stilleevens, boerengezelschappen en edeler
onderwerpen, die alle soortgelyke van andere natiën overtreffen...’15
Als het juist is wat Engelberts schrijft, was het dus de smaak van het publiek en

de werking van de markt die de Hollandse schilderkunst haar bijzondere karakter
gaf. Deze kunst kwam voort uit de ‘verbeelde gemeenschap’ van de Gouden Eeuw
en was tegelijk ook een verbeelding van die gemeenschap, al was die verbeelding
veel gelaagder, gecompliceerder en intern tegenstrijdiger dan lange tijd is
aangenomen. Daarbij is er dus alle ruimte voor moraliserende knipogen en een
caravaggistisch clair-obscur naast een vaak toch vrij plat en ondubbelzinnig realisme.
Clichés als stedelijk, burgerlijk en huiselijk blijven daarop wel degelijk van toepassing.
Het geheim van de ‘Dutchness of Dutch art’ in de Gouden Eeuw lag op straat: het
was kunst als breed-maatschappelijk verschijnsel.

Scheiding van staat en maatschappij

In het proces van natievorming vormen de jaren rond 1750 een waterscheiding die
zich in het onderzoek van de laatste decennia steeds duidelijker is gaan aftekenen.
Waar de Republiek zich eerder had onderscheiden als vrijplaats voor vrijgeesten
en als transitohaven van de internationale Republiek der Letteren, voltrok zich nu
een ‘vernederlandsing’ van de Verlichting. Dat betekende dat de Verlichting minder
kosmopolitisch werd,
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het betekende ook dat er vanaf nu zonder gêne gesproken mag worden van een
Nederlandse Verlichting: het internationale Enlightenment Project werd als het ware
voor Nederlands gebruik geschikt gemaakt. Van groot belang voor het proces van
natievorming is geweest dat die Verlichting zich organiseerde als een civil society,
een conglomeraat van genootschappen, gezelschappen en opinievormende
publicaties, die de openbare ruimte opnieuw vorm gaf. Er tekende zich hierdoor een
duidelijke scheiding af tussen staat en maatschappij.
Inhoudelijk werd de Nederlandse Verlichting gekenmerkt door het probleem van

het verval van de Republiek sinds de zeventiende eeuw. Inmiddels weten we dat
dit verval een complex samenstel was van reële verschuivingen op politiek en
economisch terrein, de perceptie daarvan en de vertaling van die diagnose in
middelen tot herstel. Juist in dat spanningsveld tussen de diagnose van het verval
en de voorstellen tot herstel schuilt de dynamiek van de Nederlandse Verlichting.
Waar de diepste oorzaak van het verval vaak in morele termen werd geduid, werd
Verlichting gepreekt als remedie tegen verval. Het constateren van dit verval
betekende tevens de constructie - bij wijze van contrast - van de Gouden Eeuw als
nationale mythe.
De Nederlandse Verlichting was een nationale zaak. De Verlichting overschreed

de grenzen van de staatkundige fragmentatie van de Republiek door het verval tot
nationaal probleem te maken. Maar de Verlichting was ook in sociale zin nationaal:
grensoverschrijdend waar het diverse sociale lagen betrof, zij het zonder de pretentie
die grenzen zelf ter discussie te stellen. En, niet het minst belangrijk, de Verlichting
negeerde de grenzen tussen de diverse confessies in de Republiek en zag de
Nederlanders allereerst als burgers van één vaderland. Dit had potentieel
verstrekkende consequenties. De praktijk van tolerantie die de sterk verstedelijkte
Republiek (en natuurlijk weer vooral Holland) had gekenmerkt - een gedoogcultuur
en omgangsoecumene geboren uit de noodzaak een leefbare oplossing te vinden
voor het dicht op elkaar wonen van verschillende geloven - werd nu heel subtiel tot
een principiële verworvenheid omgevormd, niet in de laatste plaats door de dissenters
die de Verlichting zagen als vehikel naar een gelijkwaardiger plaats in de
Nederlandse samenleving.
Dat wil overigens nog niet zeggen dat die creatie van een verlicht vaderland dat

alle confessies omsloot zich nu zonder slag of stoot voltrok.16 Het integratieproces,
als men het al zo mag noemen, verliep veel soepeler in de nieuwe werelden van
de georganiseerde sociabiliteit en de spectatoriale journalistiek, dan daar waar de
officiële kerk (of delen daarvan, want die kerk overkoepelde zelf een breed spectrum
van opvattingen) zich bedreigd voelde in haar gevestigde belangen. Maar juist de
felheid van conflicten als de Bellum Socraticum, de polemiek over de vraag of de
heiden Socrates een plaats toekwam in een christelijke hemel,17 is een duidelijke
indicatie dat de verhoudingen in de samenleving aan het verschuiven waren.
Het meest bijzondere van de nationale cultuur die in de tweede helft van de

achttiende eeuw werd gecreëerd, was misschien wel dat bestaande grenzen in staat
en samenleving werden overschreden zonder dat ze formeel ter discussie werden
gesteld. Er werd een nieuw speelveld gecreëerd om de problemen van Nederland
aan te pakken, zonder evenwel de bestaande verbanden aan te tasten. Dit verlichte
voorstel tot herschikking van de publieke ruimte werd niet tegenover de oude
maatschappij gesteld maar - zoals dat trou-
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wens in die oude maatschappij niet ongebruikelijk was - daar, als gold het een
palimpsest, overheen getekend.
De Nederlandse Verlichting werkte tegelijk verruimend en beperkend. Zij negeerde

de binnengrenzen van de Republiek, maar accentueerde de grens met het
omringende buitenland, de staatsgrens van de Generaliteit die nu de status kreeg
van een nationale cultuurgrens, een ‘nationale kooi’. En het was juist deze nationale
beperking die de Nederlandse burger stimuleerde tot nieuwe culturele dynamiek.
Ook die burgers zelf waren in zekere zin nieuw. Natievorming op Nederlandse

grondslag gaf het kader aan waarbinnen een nieuw burgerschap (en burgerbegrip)
vorm kreeg, niet pregnant politiek maar eerder op te vatten als participerend in een
verlicht universum dat het duidelijkst vorm kreeg als een verlicht vaderland.18 De
achttiende-eeuwse verlichte burger werd als het ware samengesteld uit verschillende
bestanddelen: het traditionele juridische burgerschap van de eersteklas stedelijke
ingezetenen, een ideologisch burgerschap met de daaraan al in de zeventiende
eeuw inherente morele kwaliteit (drager bij uitstek van het complex van
burgerdeugden) maar nu versterkt door een verlicht moralisme dat - heel belangrijk
- al vooruitwees naar het toegespitst politieke burgerschap van de laat
achttiende-eeuwse revoluties, inclusief die van Nederland zelf. Verlicht burgerschap
en verlicht Nederlanderschap waren niet van elkaar te scheiden. Sociaal gezien
konden die nieuwe burgers behoren tot een zich buitengesloten voelende
middenklasse of een niet-officieel kerkgenootschap, maar evengoed konden ze
deel uitmaken van de elite, die zo vaak het mikpunt was van verlichte kritiek.
Toen de politiek zich in de Patriottentijd van de jaren 1780 van deze verlichte

dynamiek meester maakte, leidde dat niet tot een radicale herdefiniëring van de
verstarde politieke verhoudingen, maar juist tot een - achteraf gezien - ultieme poging
tot het revitaliseren van de bottom-up beleefde middeleeuwse orde, die van de
nieuwe civil society ook weer een echte civic society moest maken, met bijpassende
inspraak en medezeggenschap voor de burger. Pas het echec van die poging en
het zich tegelijk ontrollende panorama van de Franse Revolutie zorgden voor de
prikkel om te gaan streven naar een staat die ‘één en ondeelbaar’ zou zijn en dus
naar het doen samenvallen van natie en staat. Zonder de voorafgaande egalisering
van het terrein door de Verlichting is de unificatie van de staat in 1798 - bij alle
problemen waarmee die toch al gepaard ging - eenvoudig ondenkbaar. Alleen op
het stramien van een reeds als nationaal gedefinieerde cultuur was het mogelijk tot
de constitutionele en institutionele doorbraak van 1798 te komen.

Van Verlichting tot Verzuiling

Het grote politieke moment van de vestiging van de eenheidsstaat werpt zijn
schaduwen vooruit over de hele negentiende eeuw met de creatie van nationale
staatsinstellingen, een samenbindende infrastructuur, een nationale economie en
ten slotte zelfs één nationale tijd (in 1909). Staat en natie zouden in de negentiende
eeuw als een dubbele helix om elkaar cirkelen. In dit gecombineerde proces van
staats- en natievorming speelde de factor religie een zeer belangrijke rol. De culturele
natievorming van de late achttiende eeuw omsloot in beginsel de hele samenleving,
leden van de officiële kerk niet minder dan protestantse dissenters (lutheranen,
remonstranten en doopsgezinden) en ook de rooms-katholieken, die
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ongeveer een derde van de bevolking uitmaakten. De proclamatie van de Rechten
van de Mens en de Burger in 1795 betekende ook de scheiding van kerk en staat
(1796) en de emancipatie van al die tweederangs Nederlanders tot gelijke burgers
van de Bataafse Republiek. In de politiek van de eerste revolutionaire jaren zouden
protestantse dissenters en katholieken zeer prominent aanwezig zijn. Haast
onvermijdelijk bleef de levende en geleefde werkelijkheid echter enigszins achter
bij die formele gelijkstelling. In de feitelijke emancipatie tekende zich een duidelijk
faseverschil af tussen enerzijds de protestantse dissenters, die een toonaangevende
rol hadden gespeeld in de Nederlandse Verlichting, en anderzijds de
rooms-katholieken,19 hoewel juist de laatsten uitbundig gebruik maakten van hun
nieuwverworven politieke rechten en met veertig Representanten nadrukkelijk
aanwezig waren in de Eerste Nationale Vergadering.
Maar het diep gewortelde en nauw met de eigen geschiedenis vergroeide idee

van Nederland als protestantse natie liet zich niet zomaar per decreet afschaffen.
Al bij de eerste echte politieke campagne in de Bataafse Republiek - de stemming
over het grondwetsontwerp (het ‘Dikke Boek’) en de verkiezing van de Tweede
Nationale Vergadering in de zomer van 1797 - was voelbaar dat de gevestigde
gereformeerde belangen, die heel wat te verliezen hadden, zich teweer stelden.
Enkele jaren later was er zelfs sprake van een ware
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antipapistische backlash. Toch zou de formele en principiële gelijkstelling van de
katholieken nooit meer ongedaan worden gemaakt, hoezeer hun daadwerkelijke
emancipatie ook nog lange tijd een belofte bleef. Ook de verdere natievorming in
de negentiende eeuw zou worden begeleid door periodieke uitbarstingen van
antipapisme.
Regelmatig waren er echter ook politieke omstandigheden die voor de katholieken

niet ongunstig uitpakten: de komst van een katholieke koning in 1806 en de
vereniging met België in 1814, die de katholieken een numerieke meerderheid in
het Verenigd Koninkrijk als geheel gaf (al werden ze hierdoor in protestantse ogen
natuurlijk ook een politiek risico). Thorbeckes constitutionele revolutie van 1848, die
mede gedragen werd door de katholieken, zou de katholieke emancipatie vervolgens
een nieuwe start geven.
Ook in de lange negentiende eeuw mogen de internationale randvoorwaarden

van Nederlands bestaan niet uit het oog worden verloren. Na drie jaar inlijving bij
Frankrijk verscheen Nederland in 1813 weer op de kaart van Europa, vrij verrassend
samen met het herstelde Oranjehuis dat na negentien jaar uit de politieke wildernis
terugkeerde. Dit alles dankzij de instemming van de grote mogendheden, waarbij
het beproefde adagium van grote buurlanden die elkaar het bezit van Nederland
niet gunden, onverkort van kracht bleek. Dat bleef ook zo toen de
machtsverhoudingen in Europa verschoven en Duitsland na 1870 de positie van
Frankrijk als grootste continentale mogendheid overnam. Er was echter altijd een
tegenwicht en een tegenmacht in de gedaante van Engeland, dat als maritieme
supermogendheid Nederlands handelsroutes, met name die naar Indië, garandeerde.
In laatste instantie was het steeds zo dat Nederland zich in de negentiende eeuw
alleen dankzij het gedogen van Engeland kon ontpoppen tot één van de grootste
koloniale mogendheden ter wereld. Eerst waren het de Belgen (die in 1814 tot hun
eigen verrassing en die van de meeste Hollanders in een ‘union intime et complète’
aan Noord-Nederland waren gekoppeld) die stevig meebetaalden aan de staats-
en natievormende politiek van koning Willem I. Daarmee werd de oude barrière uit
de tijd van de Republiek andermaal dienstbaar gemaakt aan de belangen van het
Noorden. Vervolgens was het een andere erfenis van de Gouden Eeuw, de koloniën,
die op spectaculaire wijze de Nederlandse staat in bonis hield en inderdaad - het
cliché klopt helemaal - enkele decennia de kurk was waarop de Nederlandse
economie dreef.20
De politieke conjunctuur (en cultuur) van de eerste helft van de negentiende eeuw

werd getekend door de verwerking van zowel de grote Europese revolutie als haar
autochtone, Patriots-Bataafse variant. De Restauratie (1813-1848) kende een
gemengd politiek systeem waarin het Napoleontische centralisme - gedragen door
een gestaag uitdijende centrale bureaucratie - zich moest zien te verstaan met een
politieke natie die bestond uit een fusie van oude regenten en de nieuwemachtselite
van de Bataafs-Franse tijd. Eén groep nieuwkomers had zich niet blijvend in die
elite weten te nestelen: de vaak uit de kleine burgerij afkomstige radicale politici die
in de Bataafse tijd even aan de macht geroken hadden. Zij verdwenen al na enkele
jaren weer in het zelfde politieke niets waar ze vandaan gekomen waren.
In 1813 werd zonder discussie vastgesteld dat het nieuwe Nederland een

constitutionele monarchie zou zijn, met Oranje als soeverein. In 1848 werd ten slotte
door de grondwetsherziening van Thorbecke een nieuw evenwicht gevonden tussen
het geheel en de delen van de staat, dat bovendien een perspectief bood aan nieuwe
lagen van de bevolking
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om tot politieke mondigheid te geraken, een perspectief dat uiteindelijk door de
vestiging van het algemeen kiesrecht (mannen in 1917, vrouwen in 1919) zou worden
verwezenlijkt. De constitutionele arrangementen van 1848 vormen nog steeds de
grondslag waarop Nederland anno 2000 wordt bestuurd.
In de economie werd het dirigisme van Willem I na 1840 afgelost door een beleid

van steeds meer vrijheid. Onder dat regime zou Nederland in de middendecennia
van de negentiende eeuw nog moeilijke tijden doormaken om zich vanaf 1870
geleidelijk in de richting van een moderne geïndustrialiseerde samenleving te
ontwikkelen.
Een gestaag voortschrijdend proces van staatsvorming in institutionele en

politiek-praktische zin werd decennialang begeleid door een verdere nationalisering
van de cultuur, die er toe leidde dat die cultuur vaak een bekrompen, op zichzelf
gerichte en in zichzelf gekeerde indruk maakte. De nationale ‘inkooiing’ van de
cultuur uit de tweede helft van de achttiende eeuw had een nieuwe legitimatie
gekregen in de periode 1800-1813, toen Nederland steeds meer in de greep van
Frankrijk raakte. Veel culturele smaakmakers gingen zich toen afvragen of de -
althans in beginsel - nog altijd gebruikelijke onderschikking van het idee van de
natie aan het ideaal van wereldburgerschap eigenlijk wel zo voor de hand lag. ‘Een
wereldburger ben ik niet’, verkondigde Tollens, de immens populaire volksdichter
van de eerste helft van de negentiende eeuw, parmantig.21 Dichters en denkers
herzagen de verhouding tussen nationaliteit en kosmopolitismewaarbij de nationaliteit
van de cultuur in Nederland, net als elders in Europa, steeds sterker op de voorgrond
kwam te staan.
De negentiende eeuw is de eeuw van de Grote Verhalen. In Nederland was het

de mythe van de Gouden Eeuw die het culturele heden in veel opzichten beheerste.
Degenen die dit Grote Verhaal verzonnen, verbeeldden en verbreidden, waren die
dichters en denkers, schrijvers en schilders, hele en vooral halve intellectuelen. Zij
werden bij uitstek de spraakmakers van de natie en de clichémannetjes van het
vaderlands gevoel. Dit in de meest letterlijke zin populariseren van de nationale
gedachte werd in de lange negentiende eeuw een ware industrie. Wat de ‘ware
dichter’ onder woorden bracht, werd door zijn schilderende kunstbroeder - immer
op zoek naar de Gouden Eeuw - in beeld gebracht, terwijl historiserende vertellers
van het type Hofdijk of Van Lennep er een spannend verhaal van maakten.

Osmose van staat en maatschappij

Omstreeks 1750 - het is hierboven uiteengezet - ging zich in de Nederlandse
Republiek een scheiding aftekenen tussen staat en maatschappij. Die scheiding
drukte zich uit in een nieuwe civil society en maakte ook het proces van politisering
en institutionele verandering mogelijk, dat inzette in de jaren tachtig van de achttiende
eeuw en driekwart eeuw later met de constitutionele arrangementen van 1848 een
nieuw evenwicht bereikte. Toen dat evenwicht er eenmaal was, begon er een
omgekeerd proces van wederzijdse doordringing van staat en maatschappij, om
met Jan Romein te spreken. Ruimer opgevat dan Romein het doet, manifesteerde
die osmose zich in ons land ten slotte als de Verzuiling, die de
sociaalmaatschappelijke en culturele inrichting van Nederland zou bepalen tot in
de jaren zestig van de twintigste eeuw.
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gereformeerde ‘kleine luyden’ en arbeiders heeft geleid tot een model van de
Nederlandse samenleving dat

D.W. Fokkema en Frans Grijzenhout, Rekenschap: 1650-2000



62

vaak in uiterst clichématige termen wordt gepresenteerd. De term Verzuiling
veronderstelt tenminste nog een zekere dynamiek, die evenwel in beschrijvingen
van de verzuilde samenleving vaak opvallend afwezig is. Doorgaans wordt deze
weergegeven in termen van het klassieke model van Arend Lijphart,22 dat een
ideaaltypische situatie schetst die pas bereikt is in de loop van de twintigste eeuw,
misschien zelfs pas in de jaren vijftig. Als het evenwel gaat om de Verzuiling als
proces zijn juist de laatste decennia van de negentiende eeuw uiterst belangrijk
geweest. De nadruk ligt dan niet op het - met de achteraf bekende uitkomst voor
ogen - ontwikkelen van een modus om verschillende groepen geïnstitutionaliseerd
naast elkaar te laten samenleven. Het gaat dan veeleer om de inzet van het proces:
de onvrede (onder katholieken, gereformeerden en socialisten) met de heersende
vaagliberale en vaag-protestantse orde in Nederland en het daarom naar voren
brengen van nieuwe aanspraken - gepaard gaand met heftige conflicten - in het
discours van de Nederlandse natie over zichzelf. Dit leidde uiteindelijk tot een
drastische herschikking van posities en tot de klassieke metafoor23 van Nederland
als verzuilde samenleving.
Tijdens die decennia van strijd werd het nationaal besef opnieuw gedefinieerd en

vond Nederland zichzelf opnieuw uit als - ten slotte - min of meer verzuilde
samenleving op een stevig nationaal fundament. (Min of meer, want ook op de mate
en de modaliteiten van die verzuildheid valt nog heel wat af te dingen.) Juist het
tegen elkaar schuren van diverse natiebeelden - inclusief de bijzondere relatie die
elke bevolkingsgroep met haar verleden onderhield - is van groot belang geweest
voor de vorming van het ideologisch bolster dat Nederland als samenleving en
natiestaat bijeenhield, totdat met de ontzuiling van de jaren zestig een nieuw proces
van heruitvinding en zelfdefinitie inzette. In termen van de nationalisme-theorie is
dit tegen elkaar schuren van natiebeelden typerend voor de geprikkelde overgang
van Hrochs fase B naar fase C, en tevens voor het springende punt van Gellners
model. Dit opnieuw in elkaar groeien van staat en natie werd in Nederland
gemarkeerd door een fase van intens nationalisme op het breukvlak van de
negentiende en de twintigste eeuw.
Onderlinge strijd en irritatie enerzijds en nationale integratie anderzijds waren

twee kanten van dezelfde medaille. Op allerlei manieren kwam dat samenspel van
irritatie en integratie naar buiten. Bijvoorbeeld in herdenkingen van de grote journées
van de Nederlandse Opstand - Heiligerlee, Den Briel - toen 300 jaar geleden.
Katholieken bestreden vaak het ‘nationale’ karakter van die herdenkingen, maar
maakten tegelijk duidelijk dat zij niets liever wilden dan zowel goed katholiek als
goed Nederlander te zijn, een probleem dat het katholieke volksdeel al langer
plaagde en dat bij elke fase in hun emancipatie opnieuw opspeelde.
Welke consequenties de Verzuiling in maatschappelijk-organisatorische zin zou

hebben voor de civil society die in de tweede helft van de achttiende eeuw was
ontstaan en die vervolgens in de burgercultuur en -sociabiliteit van de negentiende
eeuw explosief was gegroeid en een eigen dynamiek had gekregen, was niet meteen
duidelijk. Heel geleidelijk ontstond er een nieuw raster van maatschappelijke
organisaties op verzuilde grondslag, zonder dat bestaande verbanden daarmee
echter werden opgeheven. Het maatschappelijk middenveld bleek daarmee
andermaal een palimpsest waarop oude patronen konden blijven voortbestaan,
naast nieuwe die er overheen werden getekend. Dit onderstreept nog eens de
historische continuïteit in de plurale Nederlandse samenleving, die tegelijk ver-
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Sluitsteen met het portret van de architect P.J.H. Cuypers, ca. 1860, gepolychromeerd gips.
Stedelijk Museum, Roermond.

zuild en nationaal kon zijn, en waarin Verzuiling dan ook zeker niet mag worden
opgevat als segregatie.
Misschien wel het meest opvallende aspect van de geprikkelde nationale integratie

in de laatste decennia van de negentiende eeuw, was de nu demonstratief
doorzettende katholieke emancipatie. Het is zelfs zo dat het gouden binnentrio van
de katholieke herleving - Alberdingk Thijm père, Cuypers en De Stuers - het publieke
gezicht van Nederland toen voor een onevenredig deel is gaan bepalen en daarmee
Nederland een veel katholieker aanzicht heeft gegeven.24 De strijd tussen een
liberaal-protestants en een katholiek natiebeeld was mede een stijlstrijd tussen
classicisme en neogothiek. Deels toevallig omdat de internationale mode meehielp,
deels bewust, deels zelfs samenzweerderig beraamd - de cryptokatholieke
aankleding van het Amsterdamse Vondelmonument bijvoorbeeld - kregen naast de
vele toen gebouwde katholieke kerken ook belangrijke openbare gebouwen, zoals
het Rijksmuseum25 en het Amsterdamse Centraal Station, een katholieke, of in elk
geval door velen als katholiek ervaren, uitstraling.
Maar zelfs in de jaren 1870-1880, decennia van strijd en verwarring, was het niet

altijd strijd. Een fraai voorbeeld van de Nederlandse samenleving in termen van
integratie biedt de Amsterdamse koloniale tentoonstelling van 1883. Naar het model
van de Britse wereldtentoonstelling van 1851 was achter het
Rijksmuseum-in-aanbouw - dus bijna in de scha-
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P. Oosterhuis, Het interieur van het gebouw voor de Nederlandse koloniën op de
‘Internationale, koloniale en uitvoerhandel Tentoonstelling’, gehouden in mei-oktober 1883
in Amsterdam, albuminedruk. Gemeentearchief, Amsterdam.

duw van de Gouden Eeuw - een bordkartonnen dorp opgericht, waar oude en nieuwe
koloniale mogendheden hun schatten hadden uitgestald voor het oog van heel de
wereld. Maar net als in Londen bleek de tentoonstelling niet in de laatste plaats een
ontmoetingspunt voor de eigen natie. Uit alle hoeken van het land kwamen
Nederlanders per trein - dankzij het juist in deze jaren sterk gegroeide spoorwegnet
- naar de hoofdstad, vaak gesubsidieerd, om zich daar behalve aan de
tentoongestelde exotica ook te vergapen aan elkaar, aan de bonte mengeling van
klederdrachten met bijbehorende dialecten. De verbeelde gemeenschap die
Nederland was, werd zo elke dag weer even werkelijkheid bij deze pantoffelparade
van provincialen op het tentoonstellingsterrein aan de Boerenwetering.26
Een aanhaling van de literator Gerrit Kalff uit 1898 laat zien hoe hij het nationalisme

van dat moment interpreteert en differentieert:

Het nationaliteitsgevoel en de vaderlandsliefde vertoonen zich heden
ten dage onder ons volk natuurlijk niet in één vorm: zij geven allerlei
schakeeringen van omvang en gehalte te zien, die voor een deel
afhankelijk zijn van levensbeschouwing, geloof, stand, beroep, leeftijd,
temperament. Men zal ze natuurlijk tevergeefs zoeken bij hen die in het
land hunner geboorte een levenmoeten leiden dat nauwelijks leven heeten
mag, bij hen die vijandig staan tegenover eene samenleving die hun
onthoudt waarop zij recht meenen te hebben, bij hen die vaderlandsliefde
een luxe begrip achten of er op neerzien. Doch vinden zal men ze bij de
groote meerderheid van ons volk, rijk en arm, oud en jong; bij
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deminder gegoeden en ontwikkelden als een halfbewust gevoel dat vooral
het stamhuis van Oranje geldt en zich overigens openbaart in gehechtheid
aan straat, buurt, dorp, stad, provincie, land, in afkeer van vreemde
nationaliteiten; bij de gegoeden en ontwikkelden, als een uiterst
samengesteld weefsel van herinneringen en aandoeningen, bewust of
onbewust.27

Kalffs benadering van het Nederlandse natiebesef bij dit hoogtij van nationalisme
is er dus één van nuance en complexiteit.
Tijdens de beginnende Verzuiling werd de natie niet afgewezen, maar juist

uitdrukkelijk omarmd. Omstreeks het fin de siècle, dat in Nederland al heel weinig
weg heeft van een ondergangscrisis, ontbrandde een fel en vaak opgewekt
nationalisme waarin politiek optimisme, economische modernisering en cultureel
zelfvertrouwen hand in hand gingen.28 Met de Gouden Eeuw was - vanuit dat
hervonden zelfvertrouwen - een veel meer ontspannen relatie mogelijk dan eerder
in de eeuw. Wanneer we over dat Nederlandse fin de siècle tegenwoordig spreken
in termen van een Tweede Gouden Eeuw, lijken tijd, plaats en handeling daarin -
veel meer dan in de eerste - ook werkelijk samen te vallen.

Nederland als probleem

De lange negentiende eeuw was de eeuw van het nationalisme, in Nederland niet
minder dan elders. Die lange negentiende eeuw die in Europa tot een abrupt einde
kwam met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, moet men in Nederland
misschien wel laten voortduren tot 1940, toen de Duitse inval ruw afrekende met
honderd jaar zelfgekozen neutraliteit. Anderzijds kon Nederland zich aan de ritmiek
van de Europese geschiedenis natuurlijk niet onttrekken. Het grote elan van 1900
was al voor het uitbreken van de EersteWereldoorlog aan het verlopen en de periode
van intense natievorming - beleefd in termen van onderlinge contestatie - was tot
rust gekomen met de Pacificatie van 1917, die het einde van de schoolstrijd
betekende door de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs.
De consensus van de Pacificatie was echter behalve een nieuw evenwicht ook

het begin van nieuwe onvrede en nieuwe tegenstellingen, die zich vooral in de jaren
dertig zouden manifesteren als een crisis van de parlementaire democratie. De met
zoveel zorg in elkaar gefröbelde oplossing van 1917 kwam nu weer onder vuur te
liggen, vooral van de zijde van jongere intellectuelen die het werk van de vorige
generatie ter discussie stelden. De gemeenschappelijke noemer van hun kritiek
was dat zij de wijze waarop staat en maatschappij in elkaar geschoven waren niet
accepteerden. Zij vonden dat de nadruk teveel was komen te liggen op het
verzuild-verdeelde, ten koste van het gemeenschappelijk-Nederlandse. Internationale
omstandigheden speelden daarbij een belangrijke rol: de wereldcrisis van 1929 die
ook Nederland niet onberoerd liet en voor veel sociale ellende zorgde, en de dreiging
- voor sommigen de uitdaging - van buitenlands totalitarisme.
Jongere intellectuelen suggereerden een heel scala van oplossingen voor het

andermaal tot probleem verheven Nederland.29 Velen vonden dat de scheidslijnen
die het Nederlandse volk verdeelden - de ‘schotjesgeest’ zoals De Genestet die ooit
fraai had getypeerd - weer moesten worden overbrugd. Nationaal sentiment speelde
bij dit alles een centrale rol, waarbij bovendien, na enige aarzeling, een duidelijk
onderscheid werd gemaakt met het als
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‘vals’ herkende nationalisme van de NSB, hoe opzichtig zich dit ook tooide met alle
clichés van het vaderlands gevoel. Opmerkelijk is dat ook de socialisten, waarvan
een deel eerder had gekoketteerd met zijn vaderlandsloosheid, zich nu nadrukkelijk
tot het vaderland bekenden.Wiardi Beckman sprak in dit verband over het ‘ingroeien’
van de socialisten in de natie.30
Het verzuilde compromis bleek in de jaren dertig echter zo sterk dat al deze

pogingen om het weer ter discussie te stellen schipbreuk leden op gevestigde
belangen enerzijds en het nogal heterogene en disparate wensenpakket anderzijds.
Zo was het vernieuwingsstreven in de jaren dertig zelden meer dan een vrij
intellectualistisch en zelfs wat padvinderachtig verlangen. Een jongens- en
meisjesdroom die beleefd werd op zwoele zomeravonden op de Veluwe en zich
vooral manifesteerde als een wijd verbreid gevoel van onbehagen.
Dit alles veranderde toen Nederland op 10 mei 1940 plotseling - en voor velen

totaal onverwacht - door de Duitsers werd overvallen en na luttele dagen zijn
zelfstandigheid moest prijsgeven. De sinds de scheiding van België volgehouden
politiek van neutraliteit - dankzij de medewerking van beide oorlogvoerende partijen
tijdens de Eerste Wereldoorlog nog zo succesvol - bleek alleen een illusie van
veiligheid te geven. De schok van de overval gaf het vernieuwingsdenken uit de
jaren dertig een sterke impuls en een brede aanhang. Het duidelijkste bewijs hiervan
was het verbluffende succes van de Nederlandsche Unie die in juli 1940 werd
opgericht, toen Nederland van de eerste schok bekomen was, de caféterrassen in
Hillegersberg alweer vol zaten en er allerwegen behoefde was aan een terugkeer
naar normaliteit. Maar in brede kring heerste nu ook het besef dat dit niet meer de
vertrouwde normaliteit van het interbellum kon zijn. De Nederlandsche Unie
overkoepelde als het ware het breed geschakeerde vernieuwingsstreven uit de jaren
dertig en telde op haar hoogtepunt niet minder dan 600.000 à 800.000 leden.31 Na
de oorlog is deze beweging vaak transactie met de bezetter verweten. Dit riekt
echter enigszins naar wijsheid achteraf. Misschien is het zelfs wel zo dat de moeilijk
grijpbare en sterk gevoelsmatige onderscheiding tussen ‘goed’ en ‘fout’ juist hier
betekenis heeft: in die samenwerking op natiebrede grondslag, onder erkenning
van de realiteit van de bezetter, maar onder vehemente afwijzing van zijn handlanger
de NSB.
Paradoxaal genoeg wordt ‘de oorlog’ soms beschouwd als een scherpe breuk in

de Nederlandse geschiedenis, maar soms ook als niet meer dan een onderbreking,
hoe pijnlijk ook, van een veel dieper liggende continuïteit.32 Immers: de door velen
gewenste ‘doorbraak’ - het verlengde van het vernieuwingsstreven uit de jaren dertig
dat zo massaal was gelegitimeerd door de Nederlandsche Unie - mislukte na de
oorlog pijnlijk en de gestaalde verzuilde kaders keerden sterker dan ooit terug. Het
verlangen naar normaliteit leek nu juist de vertrouwde verzuilde verhoudingen in de
kaart te spelen. Misschien was Nederland wel nooit zo verzuild als in de jaren vijftig.
Toch was er een belangrijk verschil met de jaren dertig: de parlementaire democratie
die toen alom aan een diepe legitimatiecrisis leed, kwam juist herleefd en versterkt
uit de oorlog tevoorschijn.
Anderzijds zorgde de oorlog wel degelijk voor een diepe breuk in de collectieve

psyche. Anderhalve eeuw na haar ontstaan deed Nederland eindelijk afstand van
de mythe van de Gouden Eeuw als schragende nationale mythe. In de
mythenestafette werd deze nu afgelost door de mythe van de oorlog zelf, met het
daaraan inherente perspectief van goed en fout, nieuwe helden en nieuwe schurken,
een buitenlandse erfvijand (met Duitsland voor

D.W. Fokkema en Frans Grijzenhout, Rekenschap: 1650-2000



67

Peter van Straaten, ‘Europa’, 1993. Europa als een losjes bijeengehouden samenraapsel
van papieren verdragen.

het eerst in die rol) en binnenlandse handlangers. Nederland kreeg nu een nieuw
‘régime d'historicité’ en een nieuw tijdsbesef, gebaseerd op de simpele tweedeling
vóór en na de oorlog. De oorlog wierp daarmee een lange schaduw over de
‘gelukkige’ tweede helft van de twintigste eeuw, eerst als bron van zelfbewustzijn,
later (vanaf de jaren zeventig toen de Holocaust de beeldvorming ging beheersen)
juist als bron van een knagende twijfel.

Het einde van de geschiedenis

De naoorlogse Europese integratie wordt vaak gezien als de ondergang van de
natiestaat zoals deze in de negentiende eeuw had vorm gekregen. Dit ‘einde van
de natiestaat’ is al in vele toonaarden geproclameerd. Voor Nederland is zelfs
betoogd dat het eigenlijk al sinds de vroege negentiende eeuw - paradoxaal genoeg
dus sinds de totstandkoming van de eenheidsstaat - geen volwaardige soevereine
staat meer was.33 In deze optiek worden alleen staten serieus genomen die een
eigen invloed kunnen doen gelden in en op het statenstelsel. Zo'n benadering
accentueert echter eenzijdig de staatkundige dimensie en heeft geen
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oog voor het soms subtiele maar vaak ook explosieve samenspel van staat en natie
in die typisch negentiende-eeuwse constructie: de natiestaat.
Tegenover de visie dat de natiestaat zijn langste tijd heeft gehad - waarbij de

vraag van belang blijft hoe lang dit lijden gerekt zal worden - staat de opvatting dat
de natiestaat (en dus ook Nederland), alle ingrijpende veranderingen ten spijt, in
de voorzienbare toekomst nog wel zal blijven bestaan, al was het slechts bij
ontstentenis van een redelijk alternatief. Zo is er betoogd dat de Europese integratie
door de eerstbetrokken landen juist is gehanteerd als nationale overlevingsstrategie.34
En het is geen geheim dat ook de meest Europees poserende onder hen, zoals
Nederland, onder het mom van Europa een consequente nationale belangenpolitiek
hebben gevoerd.
Het veelbesproken ‘weglekken’ van nationale soevereiniteit wekt al gauw de indruk

dat Europa datgene zou winnen wat de nationale staten verliezen. Niet alle
bevoegdheden die de nationale staten uit handen geven, zijn echter even belangrijk.
Heel vaak betreft het technische kwesties die weinig controversieel zijn. Curieus
genoeg wordt met deze constatering zowel het gewicht van Europa als het
zogenaamde ‘democratisch tekort’ gerelativeerd. Wanneer Europa immers vooral
weinig omstreden zaken regelt, is ook het op Europees niveau ontbreken van
adequate democratische controle minder ernstig.35 Op hoofdpunten conditioneert
het ‘soevereine nee’ nog altijd de Europese regelgeving. Terwijl de integratie
inderdaad heeft geleid tot een gedeeltelijke verplaatsing van de politiek naar Brussel,
zijn er ook belangrijke gebieden waarmee Europa zich niet of nauwelijks bemoeit:
infrastructuur, milieu, morele en culturele kwesties.36 Het lijkt er dan ook op dat per
saldo zowel Europa als de afzonderlijke lidstaten aan macht hebben gewonnen.
De economische ‘globalisering’ is al vaak ontmaskerd als een mythe: het meest

wereldomspannende aan die globalisering blijkt het woord zelf te zijn. De
internationale economie heeft altijd al een grensoverschrijdend karakter gehad en
juist voor een typische handelsnatie met een open economie als Nederland is hier
weinig nieuws onder de zon. Klinische politicologische analyses van de ‘koude
sanering’ van de natiestaat gaan veel te gemakkelijk voorbij aan zijn taaiheid. Terecht
is daarover opgemerkt: ‘The secret of the nation-state's long survival is that it is a
strong compromise: a fudgy, flexible, plastic combination of fact and idea.’37
Het integratieproces dat thans in Europa gaande is, laat zich dan ook niet zo

gemakkelijk vergelijken met bijvoorbeeld de staatsvorming in de Bataafse Republiek
die, na de staatsgreep van 1798, een eenheidsstaat zou produceren. Toen ging het
om een staat, gevestigd in de Opstand, die een natie produceerde, die op haar beurt
weer een nieuwe fase in het staatsvormingsproces op gang bracht. In Europa gaat
het vooralsnog alleen om staatsvorming die - net als dat eerder bij de
gelijkschakelende politiek van Napoleon het geval was - behalve unificerende ook
sterk divergerende effecten oproept. De convergentie en integratie in Europa betekent
niet dat alle landen ook op dezelfde wijze op de Europese uitdaging reageren. Die
reactie wordt juist in hoge mate bepaald door nationale culturen - politiek en
anderszins - die al even nationale reflexen oproepen.38 Het belang van historisch
gegroeide cultuurverschillen en niet te vergeten verschillende talen in dit verband
wordt vaak ernstig onderschat. Bovendien beschikken de lidstaten van de Europese
Unie over een mate van interne homogeniteit die voor Europa als geheel voorlopig
ondenkbaar is.39
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Nederland maakt anno 2000 een periode van sterke en snelle verandering door,
van ‘modernisering’ inderdaad. Het is bezig zichzelf andermaal uit te vinden. Net
als in eerdere kritieke perioden, zoals in 1800 en 1900, voltrekt die heruitvinding
zich in een karakteristieke dialectiek van eigenheid en openheid. Het is echter maar
de vraag of Nederland hiermee ook het postnationale stadium bereikt heeft, zoals
soms gedacht wordt. De huidige situatie kan waarschijnlijk beter, en minder
verstrekkend, postnationalistisch genoemd worden. In onze postmoderne tijd zijn
Grote Verhalen niet langer in trek. Nadat de mythe van de Gouden Eeuw anderhalve
eeuw had standgehouden, begon het daaropvolgende Grote Verhaal - dat van de
Tweede Wereldoorlog - al na anderhalf decennium te wankelen. Ook hier gold
overigens dat de Holocaust wel de nationale, mythe onderuit haalde, maar daarmee
nog niet de nationale verschillen. Die werden juist pijnlijk geaccentueerd door het
opwerpen van de vraag waarom in het ene land - uitgerekend Nederland - toch
zoveel meer Joden waren weggevoerd dan in het andere.
Het Nederlandse natiebesef was in de jaren waarin de mythe van de Gouden

Eeuw hoogtij vierde sterk historisch gekleurd. Die bewuste en bewust-beleefde
historische kleuring is thans volledig afwezig: Nederland is zijn verleden vergeten.
Dit betekent echter niet dat Nederland daarmee ook afscheid heeft genomen van
zijn identiteit. Integendeel: in de jaren negentig wordt het discours van Nederland
en de Nederlanders over zichzelf juist weer met overgave gevoerd, doorgaans niet
gehinderd door al te veel historische bagage. De historici zelf spelen in dat discours
inmiddels een heel andere rol. Was het vroeger zo dat ze behoorden tot de
vormgevers, mythemakers en clichémannetjes van de natie, inmiddels is hun rol
veranderd in die van waarnemers aan de zijlijn en hoeders van het verleden. Steeds
vaker worden ze ook te hulp geroepen bij het duiden van nationale trauma's.
Nederland is in de late twintigste eeuw weer een nieuw ‘régime d'historicité’

ingetreden met een - paradoxaal genoeg - juist non-historisch, sterk op het heden
gericht karakter. Mede vanuit dat perspectief, waarin de dimensie tijd opvallend
afwezig is, moeten ook de uitspraken over het einde van de natiestaat worden
begrepen. De ontzuiling van de jaren zestig heeft in dit verband een belangrijke rol
gespeeld, omdat zij de inmiddels tot ritueel verworden historische irritaties tussen
de zuilen deed verdwijnen. Het is een paradox die misschien past bij de huidige
postmoderne conditie dat thans met evenveel gemak onze Derde Gouden Eeuw
wordt uitgeroepen als het einde van Nederland geproclameerd.
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3 Beeld en tegenbeeld van het koloniale verleden
Reinier Salverda

(...) wellicht het belangrijkste gevolg dat de periode 1940-1945 voor de
geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden heeft gehad: er kwam
een einde aan een koloniaal tijdperk dat in de zeventiende eeuw was
begonnen.1

Zo vat L. de Jong samen wat er tussen 1945 en 1949 gebeurde in Indonesië. Er
kwam een einde aan een tijdperk, en dat doet de vraag rijzen: hoe belangrijk was
dit einde? En, direct daarmee verbonden: wat heeft dit einde, wat heeft dit hele
koloniale tijdperk betekend voor Nederland en voor de Nederlandse cultuur?2

Deze vragen zijn in Nederland de inzet van een nog steeds voortgaand proces
van verwerking, dat sinds 1950 langzaam en moeizaam op gang is gekomen en nu
in volle gang is. Eerst was er het directe trauma van de dekolonisatie, gemarkeerd
door stilte, ontkenning en geheimhouding.3 Eind jaren zestig volgden de schokkende
onthullingen over excessen.4 Sindsdien zijn er belangrijke historische
bronnenpublicaties verschenen,5 en de beeldvorming over de periode 1945-1950
is nu al decemnialang inzet van een levendig publiek debat, waarin morele oordelen,
kritisch historisch onderzoek en de bittere nasmaak van een mislukte dekolonisatie
met elkaar om de voorrang strijden.6 In de loop van dit proces heeft zich een radicale
omslag voltrokken in de beoordeling van het Nederlandse koloniale verleden.
Ruim een halve eeuw geleden was er nog de wijdverbreide overtuiging dat ‘daar

wat groots werd verricht’,7 en de trotse zekerheid waarmee Wormser stelde:

Dit geweldige eilandenrijk heeft zijn saamhorigheid, zijn opkomst, zijn
bloei te danken aan Nederlandsche leiding, aan Nederlandsche
arbeidskracht, aan Nederlandsche wetenschap, aan Nederlandsche
bekwaamheid, aan het Nederlandsche genie tot kolonisatie.8

Nu, vijftig jaar na het einde van Indië, bericht het Historisch Nieuwsblad,9 dat de
meeste Nederlanders zich schamen voor het koloniale verleden. In zijn recente
familiekroniek van de twintigste eeuw breekt Geert Mak10 de staf over het alledaagse
racisme van zijn ouders in de jaren dertig in Medan. De literatuur vervult hier al
langer een kritische functie en schrijvers als Graa Boomsma, Marion Bloem, Rudy
Kousbroek en Ewald Vanvugt zijn reeds jaren bezig de Indische geschiedenis te
herzien.11 En nu is dan ook de politiek zo ver: minister-president Kok verklaarde zich
in februari 2000 bereid om excuses aan te bieden aan de Indonesiërs voor het
Nederlandse optreden tijdens de koloniale periode.12
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Deze omslag staat niet los van de grote instroom van onderdanen uit de voormalige
koloniën die de afgelopen halve eeuw naar Nederland zijn gekomen. Zo vormt de
zwarte Caraïbische gemeenschap in Nederland demotor achter het recente kritische
historische onderzoek van de Nederlandse slavenhandel.13 Ook in het geval van
Indië staan we nu voor een verleden dat omstreden is geraakt, en naar goed Hollands
gebruik gaat dat gepaard met een beeldenstrijd. Soms gaat die strijd ook letterlijk
om beelden, zoals bij de aanslag op het Indische veteranenmonument te Leiden in
oktober 1999. Veel vaker is het een strijd om namen en betekenissen, zoals in het
recente besluit om het Van Heutsz-monument in Amsterdam om te dopen tot
‘Monument Indië Nederland 1596-1949’.14 Daarmee dreigt de herinnering aan de
man die eens als bedwinger van Indië werd vereerd en tegelijk gehaat als slachter
van Atjeh, te worden uitgewist.
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Ook buiten Nederland is er een omslag in de beoordeling, met name bij de twee
partijen die eeuwenlang het nauwst bij de Nederlandse expansie in Oost-Indië
betrokken zijn geweest, de Indonesiërs en de Engelsen. In 1939 sprak de Engelse
onderzoeker Furnivall nogmet bewondering over demodelkolonie Nederlands-Indië.
Een halve eeuw later echter geeft John Keay uiting aan een geringschattende
afwijzing van ‘the little Netherlands whose colonial posture was essentially parochial’,
waaraan hij toevoegt dat ‘the indignity of having been colonized by such a global
nonentity still rankles.’15 In Indonesië was er in 1950 nog de gematigde uitspraak
van Mohammad Hatta: ‘Deze rekening is afgesloten. Nu blijft de oude vriendschap.’16
Maar in 1979 laat Mochtar Lubis zich vele malen scherper uit:

(...) de Nederlanders kwamen naar het land onder de regenboog om te
handelen in specerijen. Maar hun hebzucht maakte ze blind voor de
cultuur, de waardigheid en het menselijke eergevoel van de Indonesiërs,
en zij brachten vernietiging en dood met zich mee voor alles wat zij
tegenkwamen, als waren zij door de duivel bezeten.17

Deze omslag in de beoordeling is een goede aanleiding voor nader onderzoek
van het Indisch verleden. Mede als bijdrage aan de dekolonisatie van dit verleden
stel ik daarbij de vraag centraal wat nu de betekenis van Indië is geweest voor de
Nederlandse cultuur.18
Om deze vraag te kunnen beantwoorden volgen hieronder eerst enkele algemene

gegevens over het belang van Indië voor Nederland. Vervolgens besteed ik aandacht
aan een tweetal centrale bijdragen tot de Nederlandse koloniale beeldvorming uit
1913, respectievelijk van Colijn en Van Vollenhoven, en daarna aan de erfenis van
Multatuli. Steeds gaat het mij daarbij om het Nederlandse koloniale zelfbeeld en het
beeld van Nederland bij onze Engelse rivalen en Indonesische tegenstanders. De
Nederlandse zelfbeelden - die vaak onbewust nog een taai naleven blijken te bezitten
- zal ik telkens confronteren met de tegenbeelden die de andere partijen zich in een
lange geschiedenis van contact en rivaliteit hebben gevormd van de Nederlanders.
Door deze vergelijking van beeld en tegenbeeld kan scherper zicht verkregen worden
op de processen van beeldvorming waarmee we rekening hebben te houden bij het
bepalen van de betekenis van Indië voor de Nederlandse cultuur.

Over de betekenis van Indië

Fischers Historie en cultuur van het Nederlandsche volk (1927), één van de eerste
wetenschappelijke werken op het nieuwe vakgebied van de cultuurgeschiedenis,
beperkt zich geheel tot de behandeling van de Nederlandse cultuur in Europa. Over
de Nederlandse maritieme en koloniale expansie geen woord - niets over Indië, de
VOC, Batavia en Coen, niets over de journalen van Van Linschoten en Bontekoe,
niets over het cultuurstelsel en Multatuli's roofstaat aan de Noordzee, en niets over
Couperus, tempo doeloe en ethische politiek. Met deze afwezigheid van Indië
correspondeert een Nederlands zelfbeeld dat gedefinieerd wordt in termen van
burgerlijke deugden zoals tolerantie, sobere eenvoud en gematigdheid.19
Deze miskenning van het belang van het Indische verleden valt echter niet vol te

houden. Integendeel, zoals Vlekke20 heeft aangetoond is Indië de eeuwen door van
centraal belang geweest voor Nederland. Met de Nederlandse koloniale expansie
is een proces op
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gang gekomen dat heeft geresulteerd in een totale transformatie van het
‘moederland’. Van 1600 tot 1950 heeft de gordel van smaragd een fundamentele
bijdrage geleverd aan de economische ontwikkeling van de Nederlandse natiestaat.21
Voor de politiek geldt hetzelfde: in de negentiende eeuw heeft het Nederlandse
parlement zijn voornaamste rechten en bevoegdheden bevochten in debatten over
Indische kwesties.22 Behalve om handel en macht ging het hierbij ook - zoals Brom,
Stapel en Boxer hebben laten zien23 - om kennis en informatie. Vanaf de publicatie
van Van Linschotens Itinerario in 1596 werd de Republiek een belangrijke markt
voor boeken over de Oost, over reizen, volkeren, landen en producten, over
geschiedenis, godsdiensten en talen. Op grond daarvan heeft Romein de vroege
Nederlandse oriëntalistiek ‘het intellectuele complement van onze zeevaart’
genoemd.24 De eeuwen door is de Nederlandse wetenschap schatplichtig gebleven
aan de Oost,25 en ook voor de Nederlandse kunst en literatuur was Indië een
wingewest.26 Dit alles overziende constateert Van Doorn

dat Indië, of men het wil of niet, deel uitmaakt van onze nationale
cultuur. Indië leeft voort in onze schrijvers, dichters en schilders, in
wetenschappelijk onderzoek, in musea en collecties op ieder terrein, en
uiteraard in ons historisch bewustzijn. Indië laat zich niet wegcijferen of
wegdefiniëren om de eenvoudige reden dat het eeuwenlang heeft bestaan
en in de collectieve memorie is neergeslagen.27
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Eeuwenlang is Indië een kristallisatiepunt geweest van koloniale beeldvorming, en
dat heeft een lange reeks beelden opgeleverd. Er is het Indië als wingewest, met
kans op fortuin of een vroege dood in de hel van Batavia (kleurenplaat v). Maar er
is ook het Indië van de verbeelding28 en Bali als het paradijs op aarde.29 Er is het
Indië waar werkelijk iets groots werd verricht, door dokters, planters, zendelingen,
geleerden, onderwijzers, bestuurders, ondernemers en vakbondsmensen, maar
ook het Indië van de zwarte bladzijden, vol oorlogen, intriges, list, wreedheid en
verraad. En er is het Indië van de dekolonisatie, de angst van ‘Indië verloren,
rampspoed geboren’,30 de inzet tot het uiterste om Indië te behouden, en ten slotte
de tragedie der gemiste kansen.31
Het is onmogelijk om al deze beelden hier te bespreken. Wel is duidelijk dat de

beeldvorming aan Nederlandse kant wordt gekenmerkt door grote tegenstellingen.32
Heel lang was Indië het symbool van ‘de glorie en grandeur van Nederland, dat
zonder Indië een onbeduidende staat zou zijn’.33 Maar daar tegenover staat een
lange traditie van felle kritiek op het koloniale bewind.34 Het is verstandig om met
deze grote diversiteit aan visie en inzicht rekening te houden wanneer we hieronder
de Nederlandse koloniale beeldvorming nader bezien.
Een ander punt is dat we in Nederland bij alle kritische aandacht voor het Indische

verleden nog steeds in allerlei opzichten vastzitten aan de geschiedschrijving van
de vroegere overheerser, met te weinig aandacht voor de inzichten en kritiek van
de andere betrokken partijen, de Engelsen en de Indonesiërs. Daartegenover heeft
Hella Haasse gewezen op

de noodzaak (...) om de werkelijkheid - onder andere van ons land als
koloniserende mogendheid - te leren zien door Indonesische ogen, en
om de heilzame corrigerende invloed van die visie op te nemen in het
eigen beeld van onze, bij lange na niet in al zijn aspecten onderzochte
en doorgronde relatie tot Indonesië.35

Vanuit Indonesisch gezichtspunt is onlangs nog eens opgeroepen tot dekolonisatie
van de geschiedschrijving, in reactie op de beeldvorming in Stapels Geschiedenis
van Nederlandsch-Indië (1938), waarin de inlandse bevolking volstrekt werd
gemarginaliseerd.36 Ook wat de Engelsen betreft is het leerzaam om te zien hoe zij
door de eeuwen heen hebben aangekeken tegen het Nederlandse kolonialisme.37
De afgelopen jaren is er weliswaar een begin gemaakt met een meer internationaal
georiënteerde en vergelijkende bestudering van dit verleden.38 Maar meer dan een
begin is dit nog niet.

Het Indië van Colijn

In 1913 verscheen ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Koninkrijk
het fraai geïllustreerde boekwerk Neerlands Indië. Land en volk, geschiedenis en
bestuur, bedrijf en samenleving, totstandgekomen onder leiding van H. Colijn,
minister van Oorlog en oud-adviseur voor de bestuurszaken der buitenbezittingen
in Nederlands-Indië, en met een voorwoord van oud-gouverneur-generaal Van
Heutsz. Het is een etalage van de Nederlandse mission civilisatrice, een product
van eendrachtige samenwerking tussen politici en bestuurders, economen,
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de twintigste eeuw het Nederlandse establishment deOost bezag en het Nederlandse
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Peter Alma, ‘Colyn-iade’, omslag van een serie van acht satirische houtsneden op de
vlootwetten van Colijn, 1923. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam.

optreden in de archipel rechtvaardigde. Het is een schoolvoorbeeld van het
oriëntalisme dat Edward Said heeft beschreven, maar bij mijn weten is deze bijdrage
van Colijn, die in de hele vooroorlogse periode de koloniale beeldvorming inzake
Indië heeft gedomineerd, nog nooit aan een kritisch onderzoek onderworpen.39
Colijns boek geeft een breed en gedegen beeld van het Nederlandse beleid, dat

gericht was op de modernisering van de archipel, en van de geweldige resultaten
daarvan. Het beeld dat in dit boek wordt gegeven, is dat van de verlichte
modelkolonie - een beeld dat tot aan de Tweede Wereldoorlog telkens weer aan
de buitenwereld is gepresenteerd, bijvoorbeeld via de Internationale Koloniale
Expositie in Parijs in 193140 en via de Engelse vertaling van het standaardwerk over
koloniaal beleid van De Kat Angelino.41 En met succes, want Nederland vond toen
‘algemene waardering als een voorbeeld van verlichte kolonisatie’.42
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Van groot belang is wat Colijn hier zegt over de roeping van hoger orde van de
koloniserende mogendheden om de ‘primitieve volken op te voeden tot een
zoodanigen graad van sociale, politieke en economische ontwikkeling, dat zij in
staat zijn hare eigen zaken te beheeren met inachtneming van de in beschaafde
staten algemeen aanvaarde beginselen’.43 Deze roeping - voor Nederland spreekt
Colijn zelfs van een ‘wereldroeping’44 - rechtvaardigt het gewelddadig optreden tegen
de inlandse staatjes, waaraan Colijn als militair actief had deelgenomen:45

Want de vestiging van ons gezag is op zichzelf niet meer dan een eerste
stap. Daarop volgen eene opruiming van velerlei misstanden in de pas
onderworpen landstreken; eene regeling van het bestuur; van de
rechtspraak; van het belastingwezen; de verbetering van het bestaande
en aanleg van nieuwe communicatiemiddelen; benevens voorziening in
allerlei andere maatschappelijke behoeften.46

En dat dit alles een goede zaak is, blijkt wel uit de resultaten, want ‘ons optreden
is door de bevolking gewaardeerd, zij ondervindt de zegeningen van een beschaafd
bestuur, dat haren vooruitgang wenscht en bevordert’.47

In Europees perspectief is dit niets bijzonders.48 De rechtvaardigingen van Colijn
stammen in rechte lijn af van de klassieke formulering van de rechtsgronden voor
het Europese imperialisme door de Spaanse jurist en theoloog Francisco de Vitoria
in zijn Relectio de Indis uit 1539: het recht van handel, verkeer en veiligheid, het
recht tot zending en bekering, de bescherming van verdrukten, geloofsgenoten en
bondgenoten, het recht van oorlog en de plicht van beschaafde landen om de voogdij
over niet-Europeanen uit te oefenen ‘juist alsof zij kinderen waren’.49 Dit
correspondeert met de beeldvorming bij Vitoria's tijdgenoot, de filosoof Sepúlveda,
in wiens ogen niet-Europeanen homunculi waren, die onder Europese voogdij
beschaafd en gekerstend behoorden te worden.50Dit is een gemeenplaats geworden
in het Europese denken.51 Ook de filosoof Kant kende aan primitieve niet-Europese
volkeren nog de status toe van ‘roheMensch’ en sloot ze daarmee principieel buiten
de cultuur van de Europese Verlichting.52
In Nederlands-Indië was het sinds het eerste kwart van de negentiende eeuw

gebruikelijk om inlanders te zien als kinderen. In 1824 verkondigde
gouverneur-generaal Van der Capellen in zijn beroemde rede tot de volkeren van
Amboina en de Molukse eilanden, dat de Nederlandse koning ook voor hen ‘een
weldoend vader’ wilde worden.53 Zijn opvolger Van den Bosch beschouwde de
Javanen als een volk dat qua verstandelijke ontwikkeling nauwelijks het niveau
haalde van Nederlandse kinderen van 12 of 13 jaar.54 Colijns bijdrage aan de
koloniale beeldvorming sluit hier direct bij aan. De inlanders worden in woord en
beeld gepresenteerd als ‘natuurkinderen’ en ‘primitieve volkeren’.55De Nederlanders
daarentegen zijn, als brengers van ‘geestelijke vooruitgang’ en ‘beschavend
onderwijs’,56 zelf de maatstaf van menselijkheid, redelijkheid en voortreffelijkheid.
Of zoals Meijer Ranneft het in 1945 formuleerde: ‘dat het beste van Nederland's
geestesmerk in Indië tot uiting kwam: zijn bedaard sterk organisatievermogen, zijn
zin voor vrijheid, godsdienst en fatsoen.’57
Tegenover dit beeld van Colijn en zijn geestverwanten staat, eveneens in 1913,

het satirische pamflet Als ik eens Nederlander was van de Indonesische nationalist
Soewardi Soerjaningrat. In een ironische reactie op de Nederlandse
Koninkrijksfeesten in Indië zegt
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Voorpagina van de Staatscourant, september 1899. Universiteitsbibliotheek, Amsterdam.
In de troonrede gaat koningin Wilhelmina kort in op de oorlog in Atjeh.
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hij over de Indonesiërs: ‘Eerst dat geknechte volk zijn vrijheid geven, dan pas onze
eigen vrijheid herdenken.’58 Dit ging te ver, en daarom werd hij door de
gouverneur-generaal uit zijn geboorteland verbannen. Aldus markeert dit pamflet
niet alleen een nieuw leven voor het Indonesische nationalisme, maar tegelijk ook
de Nederlandse onderdrukking ervan.59
Vanaf het allereerste begin is het Indonesische nationalisme door het Indisch

gouvernement met harde hand aangepakt, met intimidatie, persbreidel en
gerechtelijke vervolging, en met als stok achter de deur altijd de exorbitante rechten,
op grond waarvan personen die ‘gevaarlijk worden geacht voor de openbare rust
en orde’ zonder vorm van proces opgesloten of verbannen konden worden.60 Het
verhaal van de huiszoeking in de roman Buiten het gareel (1940) van de schrijfster
Soewarsih Djojopoespito maakt duidelijk hoe Indonesiërs toen monddood werden
gemaakt. Zo effectief was deze repressie in de jaren dertig, dat de politie klaagde
dat ze niet meer wist wat er onder de oppervlakte speelde.61
Het zijn de middelen van een politiestaat waarvan het koloniaal bewind zich in

de periode tot 1942 doorlopend heeft bediend om het Indonesisch nationalisme te
onderdrukken.62 Deze politionele onderdrukking is echter, zoals zovele koloniale
misstanden - het koelieschandaal63, het opiumschandaal64, het concentratiekamp
Boven-Digoel65, het rubberschandaal66 en de afwenteling van de crisis in de jaren
dertig op de inheemse bevolking67 - altijd weggestopt in de Indische doofpot en zo
verdwenen achter het beeld van de modelkolonie.
Nu is het waar dat de Nederlanders de Indonesische archipel hebben

gemoderniseerd en er een formidabele infrastructuur hebben aangelegd, die ook
aan de Indonesiërs ten goede kwam. Maar dat aan deze goede werken een beleid
van harde onderdrukking en exploitatie ten grondslag lag, viel en valt voor de
gemiddelde Nederlander ver buiten de horizon. Aan Indonesische kant echter werd
door Hatta68 en Sjahrir69 scherp gezien, dat Colijn toen de centrale verantwoordelijke
was voor dit beleid en voor de keiharde ‘regeringsterreur’70 tegen de nationalistische
beweging. Al in 1925 wees Hatta erop dat dit beleid van koloniale onderdrukking
intellectueel en moreel failliet was en dat de brute kracht van de overheerser de
voorbode was van zijn ondergang.71 Het was echter aan dovemansoren gezegd.
Nederland is altijd met geweld en politionele onderdrukking - en niet met een politieke
dialoog en democratische ideeën - blijven reageren op de politieke aspiraties van
de Indonesische nationalisten.72
Na de Indonesische onafhankelijkheid is deze harde lijn van Van Heutsz en Colijn

overigens onverminderd voortgezet door de nieuwe machthebbers.73De dominante
positie van het Indonesische leger en de conflicten met wat vroeger de
buitengewesten waren, van Atjeh tot Nieuw-Guinea, kunnen gezien worden als een
erfenis uit de koloniale periode.74

De bron van Colijns zelfbeeld

Binnen de Nederlandse koloniale beeldvorming vertegenwoordigt het boek van
Colijn een zeer krachtige combinatie van christelijk-nationale visie, politieke en
economische macht, conservatief-militaire ideologie en praktisch-wetenschappelijke
deskundigheid. En in de Nederlandse geschiedenis moet men, met Busken Huet75

en Romein76, tot het begin van de zeventiende eeuw teruggaan om een vergelijkbare
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In 1602 wordt de VOC opgericht. De Republiek eist haar aandeel op in de Europese
expansie, en begint een wereldwijde strijd, eerst en vooral gericht tegen de Spaanse
erfvijand, maar ook tegen andere Europese en Aziatische rivalen in de handel op
Indië.77 Tegelijk hiermee komt over en weer een proces van beeldvorming op gang.78
Zo verscheen in Amsterdam in 1596 de voornaamste bron van de zwarte legende,
de Nederlandse bewerking van Las Casas' Spiegel der Spaensche Tyrannye
gheschiet in West Indien, waarin de onmenselijke wreedheden der Spanjaarden in
hun koloniën breed werden uitgemeten.79 In hetzelfde jaar werd er in Van Linschotens
Itinerario een negatief beeld gegeven van de Javanen als stug, hardvochtig en
weinig beschaafds80 en een jaar later al lezen we van de verschrikkelijke
weduwverbranding bij de Balinezen.81 Hiertegenover projecteerde de jonge Hugo
de Groot in zijn Parallelon rerumpublicarum (1602) en in zijn De antiquitate
reipublicae batavicae (1610) de Bataafse mythe, het nobele zelfbeeld van de eerlijke,
eenvoudige, standvastige, hardwerkende, tolerante en van oudsher vrijheidlievende
Hollanders.82
Hier vinden we de oorsprong van het zelfbeeld van Colijn: de Nederlanders zijn

beschaafd, godvruchtig en tolerant, maar bovenal van oudsher vrijheidslievend,
gericht op handel, en gesteld op recht en regel. Er is hier sinds het begin van de
zeventiende eeuw sprake van een diepe en langdurige ideologische continuïteit in
de beeldvorming aan Nederlandse kant.
Dit nobele zelfbeeld wordt echter zwaar op de proef gesteld wanneer we kijken

naar de erfenis van Jan Pieterszoon Coen in met name de twintigste eeuw. In Colijns
boek is Coen de ‘grondlegger van ons Oostersch koloniaal rijk’83, die Batavia had
gesticht op de puinhopen van het verslagen Jacatra. Met instemming wordt zijn
zinspreuk geciteerd: ‘niets geeft beter recht, dan de macht en het geweld bij het
recht gevoegd’.84 Coen is hier de ‘groote man’, die de Engelsen uit de archipel
verdreef, en die met succes zijn handelsstaatkunde doordrukte door middel van het
‘wraakgericht’ op Banda-Neira in 1621.85 Dit beeld van Coen als icoon86 van het
Nederlandse kolonialisme wordt ondersteund door een foto van het in 1876 voor
hem opgerichte standbeeld op het Waterlooplein in Batavia87 en het grote
staatsieportret van Coen uit 1625, dat nu in het West-Fries Museum te Hoorn te
vinden is.88
Hiertegenover staat een lange Nederlandse traditie van scherpe kritiek op Coen,

die loopt van Laurens Reael in de zeventiende eeuw tot Erflaters van onze
beschaving (1938) van Jan en Annie Romein en Nestbevlilers (1996) van Vanvugt.
Maar het beeld van Coen als nationale held was in de eerste helft van de twintigste
eeuw dominant en werd op allerlei manieren uitgedragen - door koloniale historici
als De Haan en Van Gelder,89 door De scheepsjongens van Bontekoe (1923) van
Johan Fabricius, en door de beelden van Coen die nu nog in Amsterdam te zien
zijn, op de Beurs van Berlage, het Tropenmuseum, het Scheepvaarthuis, en het
hoofdkantoor van de vroegere Nederlandsche Handelmaatschappij.90 Tijdens de
TweedeWereldoorlog werd dit Coen-beeld uit calvinistische hoek krachtig bevestigd.
Voor de Algra's was Coen ‘trots al zijn gebreken een vroom christen’91 en Gerretson
pleitte in 1944 voor Coens eerherstel.92 We staan hier voor een ware Coen-cultus,
in Indië zowel als in Nederland, decennia lang ondersteund met een verbod op de
opvoering van het kritische toneelstuk Jan Pieterszoon Coen (1930) van Slauerhoff.93
In de postkoloniale periode echter is deze Coen-cultus vrijwel spoorloos verdwenen
en nu is er een grote stilte over hem neergedaald.94
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Jan Pietersz. Coen als boegbeeld van het kolonialisme, wandschildering door H. Paulides
in het trappenhuis van de kantoren van het Tropenmuseum, Amsterdam, ca. 1926.
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Buiten Nederland is men Coen echter niet vergeten. Al in de zeventiende eeuw
hebben Engelsen en Nederlanders een felle pennenstrijd gevoerd over de daden
van de Compagnie in de Oost95 en de eeuwen door is het bloedbad op Banda-Neira
in 1621 en de ‘Murder of Amboyna’ van 1623 een vast thema gebleven in de Engelse
kritiek.96 Nog onlangs heeft de Engelse historicus Milton in zijn bestseller Nathaniel's
Nutmeg (1999) Coen afgeschilderd als hardvochtig, genadeloos en onmenselijk.
Onder Indonesiërs vinden we een al even negatief beeld van Coen, met name in
Soekarno's Indonesië klaagt aan! (1931), zijn pleitrede voor de landraad te Bandoeng,
waarin hij, Colenbrander citerend, spreekt van Coens ‘onmenschelijke wreedheid’
bij de vestiging van het VOC-monopolie in Ambon en Banda.97 Het Bataviase
standbeeld van de gehate Coen is na de Nederlandse nederlaag tegen Japan dan
ook al spoedig aan stukken geslagen.98 En nog ver na het eind van de koloniale
periode citeert de Indonesische schrijver Mochtar Lubis de kritiek van Laurens Reael
op Coen, dat Holland nu voortaan bekend zal staan als ‘het wreedste land in de
wereld’.99
Uit deze eeuwenlange internationale beeldenstrijd rond Jan Pieterszoon Coen

rijst een Engels-Indonesisch vijandbeeld op van de koloniale Nederlanders, die
werden gezien als wreed, hebzuchtig en onmenselijk, dit in krasse tegenstelling tot
hun Europese reputatie als tolerant, gematigd, hardwerkend, christelijk en eerlijk.
Bij deze erfenis van vijandschap dient overigens te worden aangetekend wat
Mohammad Hatta in 1928 heeft opgemerkt in Indonesië Vrij!, zijn pleitrede voor de
Rechtbank in Den Haag. Het is Hatta geweest die heeft gezien dat er behalve de
gehate Coen en Colijn en behalve de harde onderdrukking en het racisme van de
tropische Nederlanders nog een ander, beter Nederland bestond: ‘het land van
Grotius’.100 Met dit onderscheid introduceerde hij een interessant nieuw thema, dat
niet te vinden is in de Engelse beeldvorming rond Coen en al evenmin in het koloniale
zelfbeeld van Colijn. Het land van Grotius, dat is het land van recht en vrijheid en
vrede - en het is aan dit Nederland dat Hatta appelleert. Anders dan vele Engelsen
en Indonesiërs had Hatta dus een sterk ideaalbeeld, met hogemorele verwachtingen
van de Nederlanders. We zullen nu nader bezien waarop dit gefundeerd was.

Van Vollenhoven: gidsland en ontvoogding

In 1913, tegelijk met de publicaties van Colijn en Soewardi Soerjaningrat, verscheen
ook ‘De eendracht van het land’ van de Leidse hoogleraar Van Vollenhoven.101 Met
als aanleiding de Koninkrijksfeesten en het nieuwe Haagse Vredespaleis schetste
hij een ‘nieuwe roeping van Holland’, namelijk om bij te dragen tot het ideaal van
‘wereldjustitie geschraagd door wereldstrijdmacht’.102 Juist als klein land zou
Nederland, niet verdacht van eigenbelang, deze internationale rol kunnen spelen.
Met deze ethische imperatief gaf Van Vollenhoven de stoot tot de notie ‘Holland
gidsland’ - een idee dat in de jaren negentig van de twintigste eeuw nog steeds
krachtig leefde in de Haagse politiek.103Wesseling beschouwt dit ‘gevoel van morele
superioriteit’ als ‘wellicht het meest bestendige element in de Nederlandse politieke
cultuur’.104
In Leiden was Van Vollenhoven hoogleraar in het adatrecht en de staatsinstellingen

overzee. In zijn monumentale Het adatrecht van Nederlandsch-Indië (1918-33) heeft
hij een diepgravende antropologisch-juridische studie geleverd van het gewoonterecht
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Jacobus de Later naar Jan Goeree, Titelgravure voor Georgius Everhardus Rumphius, ‘De
Amboinsche Rariteitkamer, of een beschryvinge van alle harde schaalvisschen, benevens
de voornaamste hoorntjes en schulpen, als ook zommige mineraalen, gesteentes, enz.’,
1741-64. Universiteitsbibliotheek, Amsterdam. Inboorlingen slepen de voorwerpen aan die
door westerse geleerden in hun rariteitenkamer worden bestudeerd.
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productie van hoogwaardig juridisch werk, waarin gepoogd werd door onderzoek,
vergelijking, vertaling en beschrijving - en niet door machtsoplegging als bij Colijn
- een bijdrage te leveren tot het probleem van de Indonesische rechtsvinding. Van
Vollenhoven zag de Indonesiërs uitdrukkelijk als rechtsgemeenschap en nam het
op het stuk van grondeigendom en eigendomsopvattingen op voor hun
gewoonterecht en tegen de imperialistische pretenties van de koloniale overheerser
en diens wetten.105 Ook in de kerken, bij zendelingen, missionarissen en
bijbelvertalers groeide het besef dat het christelijk geloof in Indonesië zich diende
te verstaan met de inheemse adat.106
Van Vollenhovens werk wordt, net als dat van veel andere Nederlandse

oriëntalisten uit zijn tijd, gekenmerkt door een diep respect voor de Indonesiërs en
hun taal, cultuur, zeden en gewoonten. Bij Van Vollenhoven treft dezelfde liefdevolle
aandacht die we ook vinden bij Georg Rumphius in zijn D'Amboinsche Rariteitkamer
van 1705 en bij de twee Nederlandse geleerden die in 1927 bij een bezoek aan de
Boroboedoer diepe indruk maakten op Rabindranath Tagore door hun ‘love of
knowledge’ en ‘warmheartedness’.107 Dit oriëntalisme heeft veel bijgedragen tot de
internationale roem van de Nederlandse wetenschap.108
In Nederlands-Indië echter diende dit oriëntalisme niet alleen de wetenschap,

maar vormde het ook het kernstuk van de koloniale cultuurpolitiek. In tegenstelling
tot Brits-Indië, waar na 1835 op grote schaal en op alle niveaus de Engelse taal en
Engelstalig onderwijs werden ingevoerd,109 was er in Nederlands-Indië rond 1860
een heel andere keus gemaakt: geen verwestersing en dus ook niet de algemene
invoering van de Nederlandse taal en Nederlandstalig onderwijs,110 maar juist
erkenning van de culturele, linguïstische en etnische diversiteit van de archipel en
bescherming van de verschillende bevolkingsgroepen, elk met hun eigen tradities
- en dit alles natuurlijk onder Nederlands opperbestuur.111 In de imperialistische
context van deze pax neerlandica werd Van Vollenhovens codificatie van het
adatrecht een probaat middel om het koloniaal bestuur te helpen bij zijn
verdeel-enheers-politiek in Indië.112Om deze reden zijn Van Vollenhoven en andere
oriëntalisten naderhand gebrandmerkt als ‘ideologen van semi-wetenschap, racisme
en een koloniaal overheersingsapparaat’.113
Deze veroordeling miskent echter de evolutie in het denken van Van Vollenhoven,

die - geschokt en gerijpt door de verschrikkingen van de EersteWereldoorlog - vanaf
1918 steeds sterker gaat pleiten voor bevordering van de wereldvrede door
internationale bemiddeling, rechtspraak en arbitrage.114 Ook voor Indië leidt dit tot
nieuwe ideeën, vooral in zijn baanbrekende artikel over ‘De ontvoogding van Indië’
(1919). Maar hij beseft terdege dat er nog een lange weg is te gaan, en signaleert
als grootste obstakels de rassenwaan onder de grote massa der Indische
Nederlanders, de politieke onwil van Colijn en diens kortzichtige beleid, dat de groei
naar nationale eenheid in Indonesië belemmert.115 En dan verzucht Van Vollenhoven
dat er misschien ‘een staatsman met Britsche blik en Britsche wereldervaring’116
nodig is om dit ontvoogdingsideaal te verwerkelijken. Ongetwijfeld dacht hij daarbij
aan de Britse premier Lloyd George, die in 1917 zelfbestuur had beloofd aan India.
En achteraf moeten we vaststellen dat het zonder Britse staatsmanswijsheid ook
inderdaad niet is gegaan.117
Bij dit alles putte Van Vollenhoven zijn inspiratie uit het werk van Hugo de Groot.

Net als Huizinga en na hem Romein legde hij het accent hier geheel en al op de
oudere De Groot, de rechtsgeleerde filosoof die de grondslag had gelegd voor het
internationaal recht.
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Zo herdenkt Van Vollenhoven in 1925 De Groots De jure belli ac pacis (1625) met
een uiteenzetting over diens ideaal van een voor alle naties geldend stelsel van
wetten, regels en overeenkomsten waaraan ze gebonden waren, met daarnaast de
morele plicht zich in te zetten voor altruïsme en naastenliefde in het verkeer met
andere naties.118 Achter dit ideaal van de ‘eendracht der volken in een door het recht
beschutte wereld’119 ligt Van Vollenhovens centrale uitgangspunt, ‘de Grotiaanse
conceptie van de “societas humana”.’120
Het is in dit verband jammer dat Van Vollenhoven er niet meer toe gekomen is

om de biografie van De Groot te schrijven. Hij had dan namelijk ook moeten ingaan
op de jonge De Groot, die als advocaat van de VOC121 met zijn verdediging van het
buitrecht, van de vrijheid der zee en van verdragen als grondslag voor het
internationaal recht, veel van het juridisch instrumentarium leverde dat Coen in Indië
hanteerde tegen de Engelsen en Indonesiërs.122 Ook de Bataafse mythe, die door
de VOC werd verwerkelijkt met de stichting van Batavia, was een schepping van De
Groot, evenals het roemrijke beeld van de eerste Nederlandse scheepsreizen naar
Indië in zijn voor de Staten van Holland geschreven Annales et historiae de rebus
belgicis (1612).123 En met zijn Bewys van den zoaeren Godsdienst (1622), dat een
duidelijk vijandbeeld van de Islam bevat,124wilde hij dematrozen van de VOCwapenen
tegen de ongelovigen. In zijn biografie had Van Vollenhoven deze zeer nauwe
juridische, religieuze en historisch-ideologische betrokkenheid van De Groot bij de
vroege Nederlandse koloniale expansie niet kunnen negeren. Ook had hij dan de
Engelse kritiek moeten bespreken op de ‘twijfelachtige juridische argumenten’125 die
De Groot hanteerde, toen hij in 1613 en 1615 tegenover de Engelsen tegelijkertijd
de vrijheid der zee verdedigde en de monopoliepositie van de VOC in Indië.126
Bij Van Vollenhoven treft eenzelfde, maar al te menselijke mengeling van ideaal

en praktijk. Enerzijds werd zijn inzet voor een werkelijke ontvoogding van Indonesië
geïnspireerd door het ideaal van de societas humana. Anderzijds leverde hij met
zijn ethische imperatief en zijn juridische werk een cruciale ideologische bijdrage
aan het koloniale project van Nederland in Indië.127 Het is deze tegenstelling die de
centrale inzet vormt in leven en werken van Van Vollenhoven. Het is tragisch dat
zijn christelijk-humanistische ontvoogdingsidealen het hebben moeten afleggen
tegen de krachten van het koloniale behoud. Dat neemt niet weg dat zijn ethische
inzichten en Grotiaanse idealen velen hebben geïnspireerd en tot op de huidige
dag meeklinken in de strijd voor mensenrechten in Indonesië.
Intussen echter had in de jaren dertig het dilemma van Van Vollenhoven een

vervolg gekregen in de cultuurstrijd in Indië, vooral in de tegengestelde posities van
Sjahrir en Huizinga.
Van de nog steeds toonaangevende Leidse cultuurhistoricus Huizinga is bekend

dat hij niet aan koloniale geschiedenis deed - niet toen hij in 1930-31 een
lezingentoernee maakte door Nederlands-Indië,128 niet in zijn Nederland's
geestesmerk (1934), dat hij definieerde in termen van burgerlijkheid,129 niet in zijn
cultuurfilosofische In de schaduwen van morgen (1935), waarin hij uiting gaf aan
een elitaire en antimoderne bezorgdheid over het cultuurverval dat hij overal om
zich heen zag, en niet toen hij, met voorbijgaan van Coen en de VOC, Hugo de Groot
exemplarisch noemde voor de Nederlandse beschaving in de zeventiende eeuw.130
Intussen echter had Huizinga's romantische conceptie van de Bourgondische

hofcultuur wel grote invloed op zijn vriend Van Vollenhoven, die in 1918 na lezing
van Herfsttij der
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Middeleeuwen verklaarde dat hij de hofcultuur in de kratons van Solo en Jogja nu
veel beter begreep.131 Via Van Vollenhoven en anderen, zoals G.J. Nieuwehuys,132
kreeg Huizinga's aristocratische cultuurbegrip vervolgens een centrale plaats in de
opvattingen waarmeeNederlandse geleerden en beleidsmakers de inheemse cultuur
tegemoet traden. Daarbij ging dan, vooral op Java en Bali, de aandacht primair naar
de Oosterse hofcultuur van een inheemse elite van regenten in al haar veelzijdige
exotische en esthetische pracht. In deze oriëntalistische cultuuropvatting was echter
geen plaats voor de eigentijdse, moderne, gemengde, multiraciale, islamitische
cultuur van het gewone volk in de stadskampongs.133
Hiertegenover staat de kritiek van de Indonesische sociaal-democraat Soetan

Sjahrir, die niet als een exotisch verfijnde, aristocratische oosterling beschouwd
wenste te worden of als een inboorling die door de Nederlanders opgevoed moest
worden, maar daarentegen zijn recht op politieke gelijkheid en emancipatie kwam
opeisen. In zijn boek Indonesische overpeinzingen (1945) voert hij doorlopend een
kritische dialoog met de Europese cultuur die Nederland naar Indië bracht,134
waaronder ook Huizinga's In de schaduwen van morgen. In de ogen van Sjahrir
betoont Huizinga zich hier de cultuurfilosoof van de Hollandse burgerklasse, omdat
hij zich meer bekommert om rust en orde dan om een werkelijk humanisme en
omdat hij het kardinale vraagstuk negeert van de versplintering van de menselijke
solidariteit door ongelijke machtsverhoudingen.135 Dit mondt uit in Sjahrirs kritiek,

dat de Nederlanders er nog eens spijt van zullen hebben, dat ze in
deze landen nooit een culturele politiek - dat is een verzoeningspolitiek
in de ruimste en diepste zin - hebben weten te voeren.136

Toen Sjahrir dit schreef, was hij op grond van de exorbitante rechten verbannen
en geïnterneerd, eerst in Boven-Digoel, daarna op Banda-Neira. De tegenstelling
tussen Huizinga en Sjahrir liep aldus geheel parallel aan die in het Italië van de
jaren dertig tussen de humanistische wijsgeer Benedetto Croce en de marxistische
cultuurfilosoof Antonio Gramsci, die door het fascistische bewind van Mussolini op
Sardinië gevangen was gezet.137 In dit opzicht stond het koloniale Nederland dichter
bij Italië dan bij het meer verlichte Britse imperium.
Toen het erop aankwam, gaf het land van Grotius dus niet thuis. Van Vollenhoven

was overleden, Sjahrirs vriend Du Perron naar Nederland vertrokken138 en Huizinga
zat gevangen in een aristocratische, esthetiserende cultuuropvatting waarin geen
plaats was voor Sjahrir en zijn moderne ideeën over cultuur, verzoening en
menselijke solidariteit. Dit alles bevestigde de diepe scheiding der geesten tussen
Nederlanders en Indonesiërs, die in 1913werd verwoord door Soewardi Soerjaningrat
en ook in 1900 al scherp voelbaar was in De stille kracht van Couperus.

Het Land van Coen en het Land van Grotius

Aan Nederlandse kant werd in de eerste helft van de twintigste eeuw de discussie
over Nederlands taak en roeping in de wereld opgehangen aan historische figuren
uit het vroegnationale verleden. Coen en Grotius fungeerden hierbij als iconen -
Coen als nationale held en grondlegger van het Nederlandse imperium, Grotius als
man van internationale vrede.
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Het zijn programmatische beelden, zelfbeeld en wensbeeld tegelijk, net als het
geïdealiseerde beeld van de nobele Jan de Brasser in Van Schendels roman Jan
Compagnie (1932). We kunnen deze beelden niet zonder meer afdoen als ficties:
het zijn vitale kernen van nationale beeldvorming in de Nederlandse cultuur,
ideologische constanten die als een rode draad door de koloniale geschiedenis
lopen, vanaf het begin van de zeventiende eeuw tot het midden van de twintigste.
Maar terwijl Coen destijds bij de vormgeving van het Nederlandse koloniale

imperium in Indië te werk ging - en zich te rechtvaardigen had139 - overeenkomstig
de juridische en ideologische constructies van De Groot, werden deze twee figuren
in de twintigste eeuw steeds meer tegenover elkaar gesteld: Coen als man van de
macht, Grotius als man van het recht. In 1925 omschreef Van Vollenhoven deze
tegenstelling als ‘het dilemma van macht en recht’,140 en in 1944 (het sterfjaar van
Colijn) culmineerde dit in de scherpe tegenstelling tussen Gerretson, die in bezet
Nederland pleitte voor Coens eerherstel, en Gerbrandy, die in het vrije Engeland
de roem verkondigde van Grotius en Van Vollenhoven.141
Er viel dus - dat had Hatta goed gezien - inderdaad een keus te maken: tussen

het Land van Coen en het Land van Grotius. De keus tussen de twee iconen, Coen
en Grotius, is ten slotte ook gemaakt, en Nederland positioneert zich tegenwoordig
in de wereld met een duidelijk Grotiaans programma. Deze keus is echter niet
gemaakt zonder felle ideologische strijd, in Nederland én in Indonesië. Tegenover
de adepten van Coen, zoals Gerretson en de Algra's, stonden in Nederland toen
mensen als Van Randwijk en Verkuyl, die via zending en verzet in nauw contact
stonden met Indoinesische nationalisten.142 En van Verkuyl loopt een lijn naar
generaal T.B. Simatupang, destijds chef-staf van het revolutionaire Indonesische
leger, die later via de Raad van Kerken een voorvechter werd van oecumene,
religieuze tolerantie en rechtvaardigheid, en met zijn kritische stellingname tegen
militaristische en fascistoïde tendensen in de Indonesische staatsopbouw kan gelden
als een van de belangrijkste christelijke voorlopers van de Reformasi-beweging in
het huidige Indonesië.143

De erfenis van Multatuli

Wie iets wil zeggen over de betekenis van Indië voor Nederland kan niet omMultatuli
en zijn roman uit 1860 heen. Het kernpunt van de Max Havelaar is dat deze roman
een aantal verschillende vertellers heeft die tegen elkaar worden uitgespeeld. Met
deze dialogische structuur144 dwingt Multatuli de lezer - nu in 2001 niet minder dan
in 1860 - zich af te vragen wie hij moet geloven en aan welk verhaal over Indië hij
de meeste waarde hecht: het verhaal van de schijnheilige koffiemakelaar
Droogstoppel, de romantiseringen van de jonge Duitser Stern, het nobele idealisme
van de bestuursambtenaar Max Havelaar, de cynische analyses van de verlopen
Sjaalman, of het hartbrekende verhaal van de Indonesische dessajongen Saïdjah,
de eerste Indonesiër die in de Nederlandse literatuur wordt geportretteerd als een
gewoon mens met dromen en verlangens zoals u en ik. De tegenspraak tussen hun
verhalen heeft tot gevolg dat de strijd om waarheid en recht als centraal principe zit
ingebouwd in de structuur van de roman. De verschillende vertellers lijken op
wajangpoppen, helemaal wanneer ze aan het eind worden weggegooid en de dalang,
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Albert Hahn, Spotprent ter gelegenheid van de Multatuli-herdenking in 1910: ‘Batavus
Droogstoppel’, in het satirisch tijdschrift De Notenkraker, 1910. Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis, Amsterdam.

tegen het lot van Havelaar en tegen demishandeling van dertig miljoen onderdanen
in de gordel van smaragd.
Vanwege deze radicale stellingname is Multatuli in de koloniale periode heel lang

een politieke lakmoesproef gebleven voor Nederlanders, met als criterium ‘de haat
die zijn naam nog steeds vermag op te wekken’.145 Van Vollenhoven bijvoorbeeld
rekende Multatuli tot zijn voorgangers,146 en stond daarmee mijlenver af van Colijn,
in wiens boek hij volstrekt werd doodgezwegen - een Indische gewoonte, die
trouwens ook nog wordt gevolgd in het recente jubileumgedenkboek van de
ABN-AMRO Bank dat teruggaat tot de oprichting van de Nederlandsche
Handelmaatschappij in 1824.147
Anno 2001 is de iconoclast Multatuli zelf een icoon geworden van de Nederlandse

cultuur. Maar zijn erfenis is nog steeds actueel. Met zijn radicale humanisme zette
hij een principiële stap op de weg naar de societas humana, een stap die velen -
onder wie Colijn en Huizinga - hem niet nadoen en die misschien ook alleen een
groot schrijver ons kan laten zien. Met zijn
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Albert Hahn, Een bezoeker aan de Multatuli-herdenking in 1910, spotprent in het satirisch
tijdschrift De Notenkraker, 1910. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis,
Amsterdam.

indringende onderzoek van feit en fictie in het koloniale Indië staat hij aan het begin
van een realistische traditie in de Nederlandse literatuur die is voortgezet door Daum,
Couperus, Du Perron en Székely-Lulofs. En ook in de postkoloniale periode inspireert
hij nog vele schrijvers, van Hella Haasse tot Marion Bloem en Nelleke Noordervliet,
van Van der Hoogte tot Boomsma, Vanvugt en Japin. In de romans die zij schrijven,
worden allerlei oude vanzelfsprekendheden met nieuwe ogen en gevoeligheden
bezien, de gangbare koloniale mythen van tempo doeloe doorgeprikt en zo de
Indische geschiedenis herschreven en herijkt.

Engelse reacties

In Engeland is de Max Havelaar voor het eerst in vertaling verschenen in 1868.
Joseph Conrad kende en bewonderde de roman en zijn verteller Marlow is van
hetzelfde hout gesneden als Max Havelaar.148 Bij de tweede Engelse vertaling wijst
D.H. Lawrence er in
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zijn voorwoord op, dat in Multatuli's roman de hartstochtelijke stem doorklinkt van
het sarcasme en de grote satire. Voor hem hoort Multatuli daarom - anders dan
Harriet Beecher Stowe, de sentimentele schrijfster van De Negerhut van Oom Tom
(1852) - thuis tussen Swift, Voltaire, Jean Paul, Gogol en Mark Twain.149
Tegenwoordig is in Groot-Brittannië de Max Havelaar als enige Nederlandse roman
verkrijgbaar in Penguin Classics, en daarmee gecanoniseerd als hèt klassieke werk
uit de Nederlandse literatuur.
Furnivall had nogal wat kritiek op de Max Havelaar - hij vond het verhaal ‘almost

incredible’.150 Maar na de oorlog is er een voor Nederland vernietigend gebruik van
gemaakt door de Britse schrijver Laurens van der Post, die van 1945 tot 1947 als
verbindingsofficier werkzaam was in Batavia. In zijn memoires, The Admiral's Baby
(1996), vertelt Van der Post hoe hij in september 1945 tegenover Lady Mountbatten
de geschiedenis van het Nederlandse kolonialisme uit de doeken doet. De Max
Havelaar levert daarbij het definitieve bewijs van de onrechtvaardigheid, om niet te
zeggen ‘the basic lack of humanity’, van het Nederlandse kolonialisme.151De positie
die Van der Post hier inneemt is die van de verlichte Britse imperialist die opereert
in de geest van Raffles en Conrad's Lord Jim, en voor wie de Nederlanders in Indië
nog het meest leken op de Boeren in Zuid-Afrika. Men kan dit afdoen als de
vooringenomenheid van de Britse imperiumchauvinist die Van der Post ongetwijfeld
was en die niet zag dat er aan Nederlandse kant toen ook verlichte mensen
rondliepen als Verkuyl, Wertheim en Schermerhorn. Toch lijkt zijn politiek-literaire
stellingname ten aanzien van Multatuli verstrekkende gevolgen te hebben gehad.
In de Britse beeldvorming over de Nederlandse dekolonisatie domineert althans
nog steeds dit negatieve oordeel van Van der Post.152

Multatuli in Indonesië

In Indonesië is de Max Havelaar pas in 1972, lang na de onafhankelijkheid, vertaald
door H.B. Jassin, die stelt dat deze literatuur ‘niet alleen eigendom van Nederland,
maar ook van Indonesië’ is.153 De hele twintigste eeuw door heeft de stem van
Multatuli meegeklonken in de culturele en politieke discussies in Indonesië. Rond
1910 hanteerde de schrijver Tirto Adhi Soerjo in het verslag van zijn verbanning
naar Teloekbetoeng de Max Havelaar ‘als instrument om zijn nationalistische,
anti-koloniale gevoelens te uiten’.154 In 1921 en opnieuw in 1951 en 1954 verschenen
vertalingen van het verhaal van Saïdjah en Adinda, en via de ‘wilde scholen’ hebben
Multatuli's ideeën grote invloed gehad op de opkomende nationale vrijheidsgeest.155
In Soekarno's pleitrede Indonesië klaagt aan! zijn echo's te horen van de toespraak
tot de hoofden van Lebak,156 en na de oorlog gaf de dichter Chairil Anwar met zijn
vertaling van De vloekzang van Sentot uit de Max Havelaar het literaire startschot
voor de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd.157DeMax Havelaar is de inspiratiebron
geweest voor de vooroorlogse romans van Merari Siregar, Marah Rusli en Achdiat
Karta Mihardja, en in de jaren tachtig voor die van Y.B. Mangunwijaya en Pramoedya
Ananta Toer.158Pramoedya noemtMultatuli ‘een geestelijke vader’, om zijn humaniteit
en zijn oproep aan de mensen om menselijk te zijn;159 de Max Havelaar is ‘the book
that killed colonialism’.160 Eind jaren tachtig gaf de vertoning van de filmMax Havelaar
in Indonesië aanleiding tot een levendige discussie over literatuur en politiek,161
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en: ‘Wat in Lebak is gebeurd, gebeurt nog elke dag.’163 In 1990 schreef de dichter
Rendra het Multatuliaanse gedicht ‘Voor de mensen van Lebak’, dat door het
Suharto-regime werd verboden.164

Multatuli en Pramoedya Ananta Toer

De belangrijkste Indonesische reactie op Multatuli vinden we bij de schrijver
Pramoedya Ananta Toer, ‘die zelf zoveel van Multatuli heeft’.165 In de eerste drie
delen van zijn Boeroecyclus, die in Indonesië tot 1998 verboden was, geeft
Pramoedya in de hoofdpersoon Minke een literair portret van de al genoemde
schrijver Tirto Adhi Soerjo. Het is een Bildungsroman, zoals ook Het land van
herkomst (1935) van Du Perron - maar dan vanuit Indonesisch en niet vanuit Indisch
gezichtspunt. Het verhaal van Minke laat zien hoe hij zich de koloniale code eigen
maakt die gold in Nederlands-Indië, waar ‘de Inlander voortdurend op grievende
wijze aan zijne politieke en sociale minderheid herinnerd wordt’.166 Minke komt hier
tegen op met verhalen over sterke vrouwen als Njai Ontosoroh en Miriam de la Croix
- een verwijzing naar de belangrijke rol die Indonesische en Nederlandse vrouwen
hebben gespeeld in de worsteling om bevrijding van het koloniale juk.167 Meer en
meer echter wordt Minke er zich van bewust hoe de Europese beschaving die hem
fascineert, hem tegelijk ook buitensluit.168 Scherp voelt de lezer zijn desillusie en
verbittering als de bewonderde Nederlandse beschaving, met haar idealen van
kennis, modernisering, rechtvaardigheid en waarheid, hem vernedert en hem zijn
vrouw Annelies Mellema afneemt - zoals ook Soetan Sjahrir in 1932 door het
koloniaal bewind gescheiden werd van zijn Nederlandse vrouw, Maria Duchâteau.169
Wanneer Minke aan het eind van het derde deel ten slotte zelf ook gevangen
genomen en verbannen wordt, ervaart hij aan den lijve hoe gevaarlijk het toen voor
een Indonesiër was om schrijver te zijn.170
Hiertegenover staat dan in Het glazen huis, het slotdeel van de cyclus, het verhaal

van een nieuwe ik-verteller, de in Europa geschoolde Menadonees Jacques
Pangemanann, commissaris van politie en deskundige voor Inlandse zaken ter
Algemene Secretarie te Buitenzorg. Het is een huiveringwekkend literair portret
geworden, waarin scherp de gespletenheid getekend wordt, de diepe en intelligente
belangstelling maar ook de sadistische mentaliteit van deze koloniale functionaris,
die de van Minke gestolen verhalen leest en bewondert, maar hem ook arresteert
en kapot maakt. Aan het slot van de roman echter wordt deze schrijftafelmoordenaar
verteerd door schaamte en schuldgevoel en legt hij het af tegen de onafhankelijke
Njai Ontosoroh. Het is de zoete wraak van een schrijver - dat hier één van Minke's
grote literaire creaties, die Pangemanann nu juist uit alle macht had willen doen
vergeten, het laatste woord heeft.
Zo klinkt ook nu in het onafhankelijke Indonesië Multatuli's protest tegen het

onrecht nog door, in de strijd om waarheid en recht van Minke en Pramoedya. Maar
met deze romancyclus en met zijn documentaire studie over Tirto Adhi Soerjo vraagt
Pramoedya ook aandacht voor de figuur van D.A. Rinkes, in de jaren tien en twintig
architect en uitvoerder van het Nederlandse koloniale cultuurbeleid. Enerzijds was
Rinkes een man van wetenschap en cultuur, gepromoveerd bij Snouck Hurgronje,
taalambtenaar en bevorderaar van het Maleis, ‘kenner van Indië’,171met ‘onorthodoxe
ideeën over modernisering en zijn unieke talent voor cultuurbeleid’,172 uitgever,
stichter van volksbibliotheken en directeur van
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het Kantoor voor de Volkslectuur,173 dat de Inlanders sprookjes bracht en Dik Trom,
maar niet Couperus, Daum of Multatuli.174 Anderzijds was Rinkes regeringsadviseur
voor inlandse zaken, samensteller van geheime inlichtingenrapporten over inlandse
politici, partijen en pers,175 en actief betrokken bij de vervolging, het monddood
maken en verbannen van Indonesische schrijvers die hij niet onder controle kon
krijgen, zowel Tirto Adhi Soerjo176 alsook diens opvolger, Marco Kartodikromo.177
Aldus is bij deze verlichte cultuurpoliticus en volksopvoeder de bevordering en
modernisering van het Maleis onlosmakelijk verbonden met de kolonisering en
onderdrukking van de eigen taal en literatuur van de Indonesiërs.178 Dit is ook de
boodschap in het verhaal van Pangemanann: het gangbare verlichte beeld van de
Nederlandse koloniale cultuurpolitiek berust op leugens en onderdrukking, en is
daardoor tot in de kern besmet en gecompromitteerd.179
Zo heeft het werk van Multatuli, met zijn realisme, zijn dialogische structuur, zijn

morele inzet en kritische tegenstem, in de postkoloniale periode een magistraal
antwoord gekregen van deze Indonesische schrijver.180 Zoals Multatuli in zijn Max
Havelaar de verhalen van Droogstoppel, Stern, Sjaalman, Havelaar en Saïdjah
tegen elkaar uitspeelt, zo onderzoekt Pramoedya de botsende beeldvorming van
Nederlandse en Indonesische kant over de koloniale periode. Beide schrijvers komen
uit bij de mens en diens verhalen. Beiden geven stem aanmensen die door niemand
werden gehoord. Deze nieuwe vertellers - vrouwen, Indo's, Inlanders - vertellen nu
hun eigen verhaal, naast en tegenover dat van de vroeger oppermachtige Europeaan
in de Indische letteren. Via hun verhalen komt de menselijkheid van deze vertellers
binnen de horizon van de lezer, en daarmee wordt deze gedwongen tot kritisch
zelfonderzoek. In de strijd om waarheid en recht produceren beide schrijvers een
tegenbeeld van het koloniale Indië dat zeer scherp afsteekt tegen het gangbare
Nederlandse geschiedbeeld. En met dit onderzoek van feit en fictie in het Indische
verleden vormt hun literaire werk een scherpe uitdaging zowel voor de
imperialistische ficties van Colijn als voor de humanistische ideaalbeelden van
Huizinga en Van Vollenhoven.

Rekenschap door onderzoek

Al deze beelden danken we aan Indië. En nu achteraf - nu Colijns modelkolonie al
lang niet meer bestaat en Van Vollenhovens adatrechtskringen alleen nog in oude
boeken voortleven; nu deze twee beeldvormers van 1913, de harde calvinist en de
ethische geleerde, even ver van ons afstaan als hun helden uit de zeventiende
eeuw; terwijl intussen de humaniteit en het schrijverschap van Multatuli nog steeds
resoneren in de Nederlandse en de Indonesische cultuur - nu stellen we vast dat
Indië steeds van cruciaal belang is geweest bij de vorming van het Nederlandse
zelfbeeld. De betekenis van Indië voor Nederland in politiek, economisch, juridisch,
wetenschappelijk, maar ook literair en moreel opzicht is nauwelijks te overschatten
en ten einde ons hiervan ten volle rekenschap te geven is er behoefte aan kritisch
historisch onderzoek waarin de botsing tussen de overgeleverde Nederlandse,
Engelse en Indonesische beelden centraal staat.
Dergelijk onderzoek, ingericht naar het voorbeeld van Geyls kritische studie

Napoleon, voor en tegen in de Fransche geschiedschrijving (1947), is de enige
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gekleefd. De VOC ijverde voor de vrijheid van de zee, maar beschouwde de wateren
tussen de Oost-Indische eilanden als haar eigen mare clausum. De Bataafse
Republiek koos voor de principes van de Franse Verlichting, maar niet in de
koloniën.181 Tegenover het vredelievende en neutrale Nederland in Europa staat in
de negentiende eeuw het oorlogszuchtige optreden in de Indonesische archipel.
De mooie woorden van Meijer Ranneft uit 1945 botsen met de kleinzielige
onderdrukking die is gedocumenteerd in de Volksraadinterpellatie van Thamrin in
1933.182

In de koloniale samenleving hielden, zoals Multatuli heeft laten zien,183 woorden
vaak het omgekeerde in van hun normale betekenis. De een z'n paradijs was de
ander z'n gevangenis,184 en de erotische njai was in werkelijkheid een seksuele
slavin.185 De Indische geschiedenis laat zich daardoor lezen als een strijd over
woorden, en ook in de postkoloniale periode luistert het in Nederland nog zeer nauw
hoe iets genoemd wordt. De ‘politionele acties’ kunnen nog steeds niet behandeld
worden als een heroveringsoorlog zoals de Java-oorlog van 1825-1830; de
‘excessen’ - de term is van Van Mook186 - mochten geen oorlogsmisdrijven genoemd
worden;187 en om zijn vergelijking van Indische veteranenmet SS-ers werd de schrijver
Graa Boomsma in 1994 voor de rechter gedaagd.188
Er is daarom behoefte aan eenMultatuliaans lexicon van het koloniale Nederlands

en van de betekenissen die Indië voor Nederland heeft gehad, waarin de
tegenspraken worden uitgelegd die destijds algemeen geaccepteerd werden, maar
die nu zijn verdwenen, vergeten of verdrongen. In dit lexicon zijn lemma's nodig
voor de woorden die in Indië verboden waren, zoals ‘armoede’, ‘vrijheid’,
‘imperialisme’, ‘non-coöperatie’ en ‘Indonesia’.189 Ook zijn lemma's nodig voor ‘list,
wreedheid en verraad’, zoals Busken Huet de instrumenten van de Indische
staatskunst omschreef.190 En bij het lemma ‘recht’ hoort de vraag, die de Nederlandse
officier van justitie in Van der Hoogtes roman Het laatste uur (1953) zich stelt bij de
executie van de Indonesische nationalist Pak Romat: ‘Gaat hier thans recht
geschieden? Is dit wat wij doen niet een misdaad?’191 Behalve deze tegenspraken
verdienen ook de achterliggende beeldvormingsprocessen de aandacht - de
wensbeelden, iconen, idealiseringen, blinde vlekken en verdwijnpunten die
karakteristiek zijn voor de cultuur van het Nederlandse imperialisme,192 en de
ontkenningen, repressie en censuur waarmee het Nederlandse beeld in stand werd
gehouden. Aldus kan dit lexicon duidelijk maken waarom Du Perron in Het land van
herkomst zo hardnekkig vocht tegen koloniale mythen, leugens en eufemismen.
We staan hier voor een geschiedenis van culturele confrontatie waar we alleen

greep op krijgen door kritische vergelijking van Nederlandse beelden met de
tegenbeelden van anderen: het beeld van de koloniale Nederlander in de Javaanse
hofkroniek Babad Tanah Jawi,193 in de Maleise literatuur,194 in Indonesische films195

en in de Engelse literatuur.196
Door al deze beelden en verhalen heen woedt de strijd om waarheid, recht en

menselijkheid - en de historici die de geschiedenis van Indië willen schrijven, staan
daar niet buiten. Wie recht wil doen aan deze geschiedenis, zal - naar het voorbeeld
van Resinks Indonesia's History between the Myths (1968) - onderzoek moeten
doen naar de geschiedenis van het recht in de archipel.197 Het verhaal van de lange
strijd om recht en gerechtigheid en van het grote drama van recht en macht dat zich
daar heeft afgespeeld, moet nog geschreven worden. Het beeld dat wij hebben van
de Nederlandse cultuur zal er aanzienlijk door worden aangescherpt.
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4 Religie en secularisering: de voortdurende beeldenstorm
Jan Art

‘De vreemdeling, die van onze geschiedenis kennis nemen wil, gaat meestal uit van
de meening, dat de Republiek onbetwist een Calvinistische staat in een Calvinistisch
land is geweest. Wij Nederlanders weten beter,’ zo schrijft Huizinga.1 Vooral dat
laatste zinnetje lijkt me typisch, en ik ben geneigd daarin juist dat calvinistische,
betweterige trekje te onderkennen dat Huizinga zo nadrukkelijk ontkent. Hij heeft
gelijk waar het de ‘Calvinistische staat’ betreft - die is er nooit geweest. Maar mag
men niet zeggen dat Nederland een ‘Calvinistisch land’ is, in de zin dat bepaalde
algemeen verspreide attitudes er meer aan een protestantse dan aan een andere
levenswandel doen denken? In zuiderse ogen komt Nederland, ook vandaag nog,
als een protestants-burgerlijk land over, als het levende bewijs dat Webers idee van
een Wahlverwantschaft tussen protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme
wel degelijk een grond van waarheid bezit. Zelfs in de levensstijl van katholieke of
onkerkelijke Nederlanders ziet de zuiderling eigenschappen die hij, met zijn meestal
‘katholieke’ achtergrond, met ‘protestantisme’ associeert: nuchterheid, naar zuinigheid
neigende soberheid, werkzaamheid, zindelijkheid, burgerzin, vrijheidsliefde, welvaart,
en vooral: gedoogbeleid, waarin de meer belezen reiziger de seculiere
verschijningsvorm van artikel 13 van de Unie van Utrecht betreffende de
gewetensvrijheid wil herkennen.
Allemaal eeuwenoude clichés zult u denken, die meer vertellen over degene die

ze in demond neemt dan over datgene waarover gesproken wordt.2Wij Nederlanders
weten beter. We houden als geen ander (behalve misschien de Zweden) de
fluctuaties in de gezindte van onze landgenoten in de gaten en weten van ons
Sociaal en Cultureel Planbureau dat we bij het einde van deze eeuw tot de meest
‘seculieren’ onder de West-Europeanen gerekend mogen worden.3 Als ik dan
antwoord dat ook dat feit als symptoom van een ‘calvinistische’ habitus gelezen kan
worden: als vervulling van de aloude plicht voor zichzelf, anderen en God te zeggen
waar men voor staat, zich te bekennen..., dan zult u waarschijnlijk denken met de
zoveelste epigoon van Groen van Prinsterer te maken te hebben. U doet maar, zult
u zeggen, ieder zijn mening. Hierdoor word ik natuurlijk wel in mijn overtuiging
gesterkt dat de Nederlanders het principe van de meningsvrijheid nog steeds hoog
in het vaandel voeren, omdat ze door het protestantisme gestempeld zijn.
Ik kan alleen maar zeggen wat me vanuit mijn vooringenomenheid opvalt: een

van de meest geseculariseerde delen vanWest-Europa lijkt me paradoxaal genoeg
tegelijk het meest protestantse gebleven. Ik wil mijn vooroordeel wel van argumenten
voorzien. Het protestantse karakter van de Nederlandse cultuur heeft mijns inziens
te maken met de aparte verhouding die er altijd heeft bestaan tussen het wereldlijke
en het kerkelijke gezag. Dit
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De synode van Dordrecht, 1618-1619, gravure. Atlas Van Stolk, Rotterdam.
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kader heeft ook zijn stempel gezet op het Nederlandse katholicisme,4 de enige
gezindte die qua omvang aan de protestantse tegenwicht kon bieden. En ook de
huidige voor de Nederlandse samenleving kenmerkend geachte eigenschappen -
permissiviteit en succesvolle werkzaamheid - kunnen als seculiere
verschijningsvormen van protestantse waarden gelezen worden.

Een ‘protestantse’ kerk-staatverhouding tijdens de Republiek

Ernst Troeltsch wees er al op dat één van de voornaamste, zij het ongewilde
resultaten van de Hervorming is geweest dat de staat zich in protestantse landen
gemakkelijker van het religieuze gezag kon emanciperen dan in katholieke.5
Ongewild: want het oude protestantisme van Luther, Calvijn en Zwingli maakte even
totale aanspraken als de middeleeuwse kerk, maar moest zich, gezien de interne
verdeeldheid en twisten, gezien zijn aanvankelijk zwakke infrastructuur ook, om de
lieve vrede met de verscheidenheid verzoenen en de staat als ultieme arbiter in
wereldse zaken erkennen. Die onderschikking aan het politieke gezag, weliswaar
sterker uitgesproken in lutherse dan in calvinistische landen, maakte niet alleen
ruimte vrij voor de ontplooiing van het staatsapparaat, het versterkte het ook.6
Nederland past in dit protestantse patroon, zij het op een eigen wijze.
Tijdens de Republiek bestond er geen echte staatskerk zoals in het anglicaanse

Engeland, het lutherse Zweden of het gallicaanse Frankrijk, maar een kerk in of van
de staat (Huizinga): de publieke (later: Hervormde) kerk, die lange tijd wel degelijk
theocratische aanspraken koesterde,7 maar deze om minstens vier redenen nooit
kon hard maken.
Allereerst was er de feitelijke religieuze diversiteit. Het territorium van de Republiek

omvatte sinds 1648 de Generaliteitslanden, die relatief laat werden veroverd en al
twee generaties lang aan het contrareformatorische initiatief blootgesteld waren
geweest. Ze zouden katholiek blijven. Daarnaast was er de van het Zuidwesten
naar het Noordoosten lopende ‘bible belt’, het gebied dat tijdens de Tachtigjarige
Oorlog juist achter de frontlinie was gelegen en dat grondig werd hervormd, zodanig
dat het tot op vandaag als het kernland van het inmiddels gereformeerde en strenge
protestantisme geldt.8 En dan was er nog de westkust (en enkele noordelijke
gebieden), waar diverse gezindten door elkaar leefden en leven en waar, ook weer
tot op vandaag, het economische en culturele zwaartepunt van het land gelegen is.
Vooral de steden bleken het toevluchtsoord voor andersdenkenden en herbergden
onder meer een belangrijke joodse gemeenschap. Zo was in 1809 één op tien
Amsterdammers Israëliet. In datzelfde jaar noemden zowat zes op de tien
Nederlanders zich protestant (59 procent, waarvan 55 procent hervormden), en
beschouwden meer dan drie op de tien zich als rooms-katholiek (38 procent) -
verhoudingen die al vanaf het begin van de achttiende eeuw golden.9
In de tweede plaats was het Nederlandse protestantisme erg verdeeld: naast een

goed georganiseerde groep calvinisten waren er doopsgezinden, lutheranen en
lange tijd tal van onbeslisten.10 Ook binnen de publieke kerk bestond er een
permanente spanning tussen een strikte en een meer gematigde richting, die
meermaals uitmondde in nieuwe bewegingen (zoals die van de Nadere Reformatie)
of zelfs genootschappen (zoals de remonstranten). Het overwegend calvinistische
karakter van de publieke kerk had bovendien tot gevolg dat niet zomaar iedereen
lidmaat kon worden en remde de uitbouw van een ware volkskerk af.
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Het percentage rooms-katholieken in 1809 per gemeente (indeling 1849)
Bron: Knippenberg, 1992.

Dit gegeven, samenmet het principe van de gewetensvrijheid vanwaaruit de opstand
mede gelegitimeerd was, maakte ‘gedwongen’ bekeringen zoals die bijvoorbeeld
in Spanje of Frankrijk11 te zien waren, onmogelijk.
En zelfs al hadden sommige scherpslijpers ervan gedroomd het ware geloof langs

wettelijke weg verplicht te maken, zoals bijvoorbeeld in Zweden, dan nog zou in een
land waar de lokale autonomie veel sterker dan in de omliggende, absolutistische
staten gehandhaafd bleef, een dergelijke maatregel op de onwil van de plaatselijke
autoriteiten zijn gestuit. De soep werd daar nooit zo warm gegeten als ze werd
opgediend.
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Het percentage nederduits-hervormden in 1809 per gemeente (indeling 1849).
Bron: Knippenberg, 1992.

Een laatste factor die de aparte kerk-staatverhouding in de Republiek helpt verklaren
heeft te maken met de machtsverdeling onder de sociale groepen. Hier, zoals in de
andere gebieden van de fameuze ‘blue banana’, de geürbaniseerde band die de
Noord-Italiaanse steden met de Noordwest-Europese havens verbindt,12 zette de
handeldrijvende burgerij de toon, en niet de vorst, de adel of de clerus. Merkwaardig
is dat dit tot in de negentiende eeuw zou blijven duren, en de latere randstad nooit,
zoals de meeste andere stedelijke regio's, haar feitelijke autonomie aan een centraal
gezag heeft moeten afstaan. Dit ‘burgerlijke’ overwicht heeft zijn stempel gezet op
de Nederlandse cultuur, ook in religieus opzicht.
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Zodra de dominees of andere geestelijken te luid roepen, wordt hun een
spreekverbod opgelegd. In religieuze zaken wordt feitelijk een gedoogbeleid13

gevoerd: alles kan, zolang ervoor betaald wordt, de openbare orde niet ter discussie
wordt gesteld en de officiële kerk niet publiekelijk wordt bestreden. Dit
tussen-haakjes-zetten van de persoonlijke gezindte lijkt volledig coherent met de
habitus van de zakenman, die op de beurs al heeft geleerd te abstraheren van de
religieuze overtuiging van zijn handelspartner. Havensteden leven bij de gratie van
vreemdelingen, het zijn ‘open’ economieën. Ze krijgen omwille van hun welvaart en
vrijheid de ene immigratiegolf na de andere te verwerken en hebben zo continu met
een diverse en dichte bevolking te maken. Het zou commerciële zelfmoord zijn die
levenbrengende instroom in naam van een religieuze orthodoxie af te snijden.14 Op
die wijze wordt in Nederland al heel vroeg niet alleen een feitelijke markt van
symbolische goederen, maar ook een ‘openbare ruimte’ geschapen, een
Öffentlichkeit, waartoe iedereen wordt toegelaten zodra en zolang hij of zij de regels
van het spel respecteert. Een openbare ruimte die van de weeromstuit zijn
complement in het leven roept: de onvertaalbare ‘Hollandse huiselijkheid’,15 het
privé-domein, het follm internum waar ook de persoonlijke godsdienstigheid
thuishoort.
De burgerlijke, niet-centralistische staatsopvatting die binnen de politieke cultuur

van de Republiek prevaleert, heeft onder meer tot gevolg dat nogal wat voorzieningen
die in meer absolutistische staten van overheidswege worden georganiseerd, aan
het vrije, lees kerkelijke, initiatief worden overgelaten. Met name de armenzorg,
eigenlijk de sociale zekerheid avant la lettre, wordt door de regenten nadrukkelijk
naar de kerken doorgeschoven. Met andere woorden, de door Troeltsch
gesignaleerde ruimte die door de onderschikking van het religieuze aan het politieke
gezag vrijkomt, wordt in de Republiek niet door een centralistische staat ingevuld,
maar door de kerken, die op deze wijze meer dan elders de alledaagse werkelijkheid
zullen definiëren. Aan het einde van de achttiende eeuw behoorde iedere inwoner
van de Republiek dan ook tot een of andere kerkgemeenschap.16 Nederland is dan
een ‘protestants’ land, omdat het kerkelijke gezag er meer dan in katholieke landen
aan het wereldlijke ondergeschikt is. Het is specifiek Nederlands omdat de
homogenisering van de politieke cultuur er zonder religieuze uniformering tot stand
is kunnen komen. Dit resultaat is een gevolg van het burgerlijk-pragmatische
gedoogbeleid van de regenten, de feitelijke religieuze diversiteit als uitkomst van
de Tachtigjarige Oorlog, de traditie van lokale autonomie, de principiële
gewetensvrijheid waaraan deze handeldrijvende natie meer dan andere de hand
heeft weten te houden. Het is tevens te danken aan het gezond verstand van zijn
inwoners, die beseften dat enkel op die wijze een geweldloos samenleven (andermaal
een onvertaalbaar woord) mogelijk bleef.17

Een ‘protestants’ koninkrijk: het doorwerken van de republikeinse
traditie in de nieuwste tijd

De vier factoren die de aparte plaats van de kerken binnen het Nederlandse
maatschappelijke bestel mogelijk maakten, blijven ook nog na het ancien régimie
van groot gewicht. Het religieuze landschap raakt zelfs nog meer gediversifieerd,
de verdeeldheid binnen de protestantse familie blijft ondanks overheidspogingen
tot uniformering voortleven, de verzuilingsstrategie weet de staatsbemoeienis in de
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theocratische machtsgreep onmogelijk.
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De feitelijke diversiteit

Op het einde van de negentiende eeuw zagen de verhoudingen tussen de drie grote
gezindten er grotendeels nog uit zoals in 1809: ruim de helft van de bevolking is
protestants, ruim een derde is katholiek (35 à 39 procent), 2 procent is joods of
onkerkelijk. In de loop van de voorbije eeuw deden zich belangrijke verschuivingen
voor. De shoah heeft tot gevolg dat in 1960 slechts een achtste was overgebleven
van de joodse bevolking uit 1920 (van 115.223 naar 14.503).18Rond 1990 kan zowat
de helft van de Nederlandse bevolking als onkerkelijk beschouwd worden, in 1995:
62 procent - een categorie die in 1899 amper 2,3 procent haalde. Die aanwas
gebeurde aanvankelijk vooral ten koste van het hervormde volksdeel (van 48,6
procent in 1899 naar 23,6 procent in 1971, 17 procent in 1990 en 9 procent in 1995).
Sinds de jaren zeventig groeit de categorie onkerkelijken vooral dankzij katholieke
kerkverlaters (35 procent rooms-katholieken in 1899, 40 procent in 1970, 29 procent
in 1986, 19 procent in 1995). De gereformeerden houden, samen met de overige
kleinere kerkgenootschappen, nog het beste stand (1899: 14 procent, 1990: 13
procent, 1995: 10 procent) - dankzij hen zijn er op het einde van de twintigste eeuw
in Nederland nog net zoveel protestanten als katholieken. Opvallende nieuwkomers
na de Tweede Wereldoorlog zijn de aanhangers van niet-christelijke godsdiensten,
en dan vooral de moslims: minder dan één procent van de bevolking in 1971 (0,4
procent), zijn ze met meer dan een half miljoen in 1993 en de statistici voorspellen
dat in 2020 6,5 tot 8,5 procent van de bevolking islamiet zal zijn.19 Het gaat hier in
oorsprong om immigranten uit de vroegere Nederlandse koloniën (Indonesiërs,
Molukkers, Surinamers) en sinds de jaren zestig hoofdzakelijk om arbeidsmigranten
uit Turkije, Marokko, en ook Tunesië en Pakistan.

Figuur 1: De kerksheid van Nederlands hervormden, 17-70-jarigen, 1950-2020 (in procenten).
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Figuur 2: De kerksheid van gereformeerden, 17-70-jarigen, 1950-2020 (in procenten).

Figuur 3: De kerksheid van rooms-katholieken, 17-70-jarigen, 1950-2020 (in procenten).
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De integratie van die nieuwe godsdienst binnen het Nederlandse religieuze landschap
gebeurt zonder grote conflicten, ook omdat de islam en het protestantisme in
minstens twee opzichten op elkaar gelijken: geen van beide kent een clerus in de
echte zin van het woord en ze geven beide, mede als gevolg daarvan, een grote
interne diversiteit te zien - men denke hierbij niet alleen aan het verschil tussen de
soennitische en sjiietische islam, maar ook aan subgroepen als de
Ahmnadiyyah-beweging en de Alevieten, de verschillende wetscholen en mystieke
broederschappen. Het fundamentalisme krijgt in het pluralistische en democratische
Nederland geen kans, omdat dit ‘bij de gratie van onderdrukking tot bloei komt’ en
- dit klinkt bekend - omdat ‘lagere overheden zich niet altijd veel aantrekken van de
overwegingen en besluiten op het nationale niveau en in al dan niet verhulde vorm
toch subsidie aan islamitische organisaties verstrekken’.20

De richtingenstrijd

Koning Willem I trachtte de vroegere publieke kerk - sinds 1816 de Nederlands
Hervormde Kerk - tot de kerk van alle Nederlanders te maken en streefde ernaar
de dogmatische verschillen zoveel mogelijk glad te strijken. Hiertegen kwamen twee
bewegingen in het geweer.
Orthodoxe calvinisten wilden streng vasthouden aan de geloofsbeginselen van

de synode van Dordrecht en gingen in 1834 over tot een Afscheiding.21Rond dezelfde
tijd kreeg ook het protestantse Réveil in Nederland navolging, wat aanleiding gaf
tot een vooral door aristocraten geleide, binnenkerkelijke opwekkingsbeweging die
de nadruk legde op persoonlijke vroomheid. Beide zijn uitgesproken antirevolutionair,
tegen het centraal stellen van de mens in plaats van God in denken, doen en laten.
Anderzijds won ook het vrijzinnige protestantisme aan aanhang, zowel binnen

als buiten de Hervormde kerk. Hier werd dan weer getracht rede en wetenschap
met het geloof te verzoenen. Tussen al deze richtingen werd dikwijls een heftige
openlijke strijd gevoerd.22
Het vrijzinnige alternatief kreeg weinig bijval, zij het dat het aanhang genoot bij

leden van de remonstrantse, lutherse en doopsgezinde kerkgenootschappen. Het
orthodoxe voorstel daarentegen is rond het einde van de negentiende eeuw een
factor van nationaal belang geworden. De continue discussie binnen de Hervormde
kerk leidde in 1886 tot een nieuwe afsplitsing, de Doleantie, onder leiding van de
legendarische Abraham Kuyper. Deze zou in 1892 met de meerderheid der
Afscheidingsgemeenten samensmelten tot de Gereformeerde Kerken in Nederland,
de kern van de orthodox-calvinistische bevolkingsgroep. Daarnaast leefden ook
nog vele orthodoxen binnen de Hervormde kerk of in zeer kleine
geloofsgemeenschappen.
Zowel orthodoxen als vrijzinnigen die binnen de Hervormde kerk waren gebleven,

gingen zich overigens op hun beurt organiseren, mede omdat sinds 1867
binnenkerkelijke verkiezingen mogelijk waren geworden. In 1906 kwam de
Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk tot stand, in 1913 de
Vereniging van Vrijzinnig Hervormden.23 Van enige uniformisering lijkt dus, ondanks
koning Willems droom, weinig terecht te zijn gekomen. Integendeel, de
veelvormigheid die reeds kenmerkend was voor de Republiek, bleef dat ook tijdens
het Koninkrijk.
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De lokale autonomie

De zestiende-eeuwse opstand brak niet alleen uit omwille van het principe van de
gewetensvrijheid maar ook, en minstens evenzeer, ter verdediging van het
plaatselijke zelfbeschikkingsrecht tegenover de absolutistische, centraliserende
staat. Met de Bataafse Omwenteling (1795) verdween de federale Republiek; en
de restauratoren van het Congres te Wenen maakten van de Nederlanden een
Verenigd Koninkrijk waarin aan de vorst grote, centraliserende bevoegdheden
werden toegekend. Willem I liet niet na deze, ook in het kerkelijke vlak, te baat te
nemen, en streefde de instelling van een centraal geleide Obrichkeitsstaat na, niet
zozeer naar Frans als wel naar Pruisisch model.
Zijn maatregelen, vooral die met betrekking tot kerkelijke aangelegenheden,

werden in het Zuiden van het Verenigde Koninkrijk heel anders ontvangen dan in
het Noorden. Ze vormen een mooie illustratie van de verschillende wijze waarop
landen met een katholieke dan wel een protestantse traditie tegen de verhouding
tussen kerk en staat aankijken. Wat in het Noorden als een legitieme reorganisatie
van het kerkelijke landschap werd beschouwd, kwam in het Zuiden als een
ongehoorde inmenging over. De staatsbemoeienis met de opleiding en benoeming
van de geestelijken en met het onderwijs vormde mede aanleiding tot de opstand
van 1830. In het Noorden schikte men zich, ook in katholieke kring, omdat in een
protestantse politieke cultuur de onderschikking van kerk aan staat vanzelfsprekend
is.
Tussen 1814 en 1848 bleek de godsdienst in Nederland meer dan ooit een

staatszaak, een instrument van beschaving en van natievorming. De centralisatie
van het bestuur, ingezet in de Franse tijd, werd een feit, ook in religieus opzicht:
alle protestantse geestelijken werden opgeleid in nationale instellingen, ze ontvingen
allen, zowel die van de Hervormde kerk als de doopsgezinden, de remonstranten
en de lutheranen, hun salaris van de overheid, en ze propageerden allen hetzelfde
religieuze patriottisme. Wat Troeltsch de ‘sacralisatie van de ambtenarij’ noemde,
stamt waarschijnlijk uit die tijd: de dominees preken naar het Pruisische voorbeeld
gehoorzaamheid aan het openbaar gezag en vereenzelvigen zich zodoende veel
meer met de dominante elite dan met hun toehoorders. Van Rooden schrijft dan
ook terecht ‘dat het moeilijk is in de opkomst van de Afscheiding niet een vorm van
protest tegen deze culturele overheersing te zien’.24
De afkondiging van een meer liberale grondwet in 1848 betekent ook in dit opzicht

een belangrijke koerswending: niet langer de oostelijke, maar de zuidelijke buur
wordt nu als voorbeeld genomen. De overheid ziet af van haar verregaande
bemoeienis met de kerkbesturen en laat hen vrij zoals in België. Rome herstelt
prompt, in 1853, de bisschoppelijke hiërarchie. Tussen 1849 en 1889 vervijfvoudigen
de afscheiders hun aanhang. Vanaf 1867 worden de leden van de Hervormde
kerkenraden verkozen door de mannelijke lidmaten van de plaatselijke gemeente.
Het uniformeringsstreven, kenmerkend voor de eerste helft van de eeuw, lijkt definitief
teruggedraaid.
Die herwonnen, interne kerkelijke vrijheid neemt echter niet weg dat de

staatsbemoeienissen toch toenemen, ook op die gebieden die de striktere
protestanten en katholieken tot het levensbeschouwelijke terrein rekenen, vooral
het onderwijs. De lokale bestuurlijke autonomie, die eeuwenlang de centrale
richtlijnen had gefilterd en zo een feitelijke religieuze veelvormigheid had weten te
vrijwaren, was afgebroken. Het gevoerde
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E. Ost naar H. Valkenburg, ‘Zondagmiddag in den Achterhoek’: een huisgodsdienst van
Afgescheidenen, gravure in het tijdschrift Eigen Haard, 1884, naar een schilderij, in 1883
bekroond op de Internationale Tentoonstelling te Amsterdam. Universiteitsbibliotheek,
Amsterdam.

centrale beleid stuit op weerstand bij de orthodoxe protestanten (en later ook bij de
katholieken) naarmate duidelijk werd dat het gouvernement vooral tegen de liberale
vleugel in de richtingenstrijd aanleunt. De schoolkwestie zou hier, zoals ook in België,
katalyserend werken. De geleidelijke democratisering die sinds de grondwet van
1848 doorzette, leidde tot een massificatie van het politieke leven en zou de kerken
toelaten hun eeuwenlange aanwezigheid ‘te velde’ in politieke macht te vertalen.
Het vroegere, oligarchische stelsel van regenten en cijnskiezers had het
machtscentrum tot dan toe voor een al te sterke confessionele penetratie behoed.
De uitbreiding van het kiesrecht zou dit ongedaan maken. Orthodoxe protestanten,
katholieken en later de socialisten gaan zich politiek organiseren met de welbekende
verzuiling als gevolg, een stelsel dat tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw
het Nederlandse politieke en socioculturele landschap zal structureren.25
De confessionalisering van de politiek moet daarommede worden gezien als een

gevolg van de reactie van de geloofsgemeenschappen die, niet langer door de
lokale autonomie beschermd, aan een, in hun ogen geloofsvijandige, centrale
staatsmacht worden blootgesteld, èn van de toegenomen permeabiliteit van het
machtscentrum als gevolg van de democratisering van het kiesrecht.
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De burgerlijke cultuur

Even leek het erop dat deze confessionalisering van de politiek een definitief
overwicht van de kerken op de staat teweeg zou brengen. Maar dit is niet gebeurd
omdat de grondwet van 1848 een liberaal-politieke cultuur had geïnstitutionaliseerd
die elke theocratische putsch onmogelijk maakte.26 De staatsbemoeienis werd door
de zuilen wel teruggedreven, maar het staatsapparaat zelf werd niet, zoals in België
zou gebeuren, geïnfiltreerd. Het was de Nederlandse confessionele partijen in de
eerste plaats te doen om het herwinnen van ‘de soevereiniteit in eigen kring’, het
herstellen eigenlijk van de dam die vroeger door de lokale autonomie werd gevormd.
Andermaal immers zouden de staatsmaatregelen ‘gefilterd’ worden, ditmaal niet
door de plaatselijke besturen maar door de zuilorganisaties en -elites. De staat zou
echter nooit zoveel aan autonomie inboeten als dat in België het geval was. In
Nederland kwam de consensus omtrent het legitieme bestaan van de Nederlandse
staat nooit in het gedrang en zouden de zuilorganisaties nooit zoveel staatsfuncties
overnemen. Mede hierdoor zou de ontzuiling zich in de jaren zestig in Nederland
wel, en in België veel minder doorzetten, met alle culturele gevolgen vandien. ‘Oudere
tradities, die respectievelijk teruggingen op de regentenheerschappij in het Noorden
en de aristocratisch-kerkelijke dominantie in het Zuiden, bleken hier enigszins door
te werken. Ze werden gekenmerkt door uiteenlopende opvattingen over de staat,
de gezagsuitoefening en de relaties tussen overheid en burgers,’ aldus Blom.27
De vierde factor uit de tijd van de Republiek, het overwicht van het burgerlijke,

sinds de negentiende eeuw liberale, element op Kerk en Koning, blijft ook in de
nieuwste tijd op politiek-cultureel vlak doorwerken. Het verzuilde tijdvak is aldus een
overgangsfase geweest binnen de Nederlandse geschiedenis, de weg waarlangs
Nederland de stap van oligarchie naar massapolitiek heeft gezet. Achteraf bekeken
lijkt het een noodzakelijke omweg te zijn geweest, noodzakelijk om de traditie van
diversiteit te kunnen bewaren. De zuilen hebben bovendien een extreem economisch
liberalisme onmogelijk gemaakt en waarschijnlijk ook het autoritaire nationalisme
het gras voor de voeten weggemaaid. Aan de andere kant heeft de vergaande
verweving van zuil en gezindte de inflatie van het begrip religie ingeluid, en parallel
met de ontzuiling meteen ook de onkerkelijkheid doen toenemen. Men kan zich
afvragen of de vele onkerkelijke Nederlanders van vandaag niet in de eerste plaats
een bepaalde historische verschijningsvorm van het geloofsleven afwijzen dan wel
de religie zelf.
Er is op gewezen hoe het moderniseringsproces in dominant-protestantse landen

anders is verlopen dan in die met een contrareformatorische of sterk staatskerkelijke
achtergrond. Ook Troeltsch vestigt er de aandacht op dat ‘die Hauptsache und das
wesentliche’ van de bijdrage van het protestantisme tot het ontstaan van demoderne
wereld gelegen is in het feit dat de revoluties van het einde van de achttiende eeuw
in Duitsland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en ook Nederland relatief
geweldloos zijn verlopen. Daar vereiste de omwenteling, in tegenstelling tot landen
met een religieus-monopolistische traditie, zoals Frankrijk, geen echte breuk met
het christelijke verleden.28 In landen van het ‘Franse type’ is volgens Champion
veeleer sprake van laïcisering dan van secularisatie.29 In reactie op de blijvende
totaliteitsaanspraken van de katholieke kerk en op de uitdaging die dit voor de staat
betekende, tracht de politieke macht haar onderdanen zo volledig mogelijk aan de
kerkelijke invloed te onttrekken en een nieuwe lekencultuur in het leven te roepen.
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Jan Visser, ‘Katholieke paedagogie’, spotprent in De Notenkraker, 1910. Internationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam. Verzuiling in het onderwijs: de strijd tussen
het bijzonder (in dit geval het katholiek) en het openbaar onderwijs.

In protestantse landen daarentegen gaat de religieuze sfeer zich gelijktijdig met het
politieke en sociale bestel transformeren. De protestantse kerken beschouwen zich
niet als concurrenten van de staat, maar als instellingen binnen de staat, belast met
bepaalde verantwoordelijkheden die worden uitgevoerd onder min of meer
uitgesproken staatstoezicht - verantwoordelijkheden die geleidelijk aan door de staat
zelf worden overgenomen, waardoor dan weer de maatschappelijke functie van de
kerken uitgehold raakt, of als men wil, tot het strikt religieuze wordt gereduceerd.
‘The comprehensive nature of Catholic social bonding and the attempt to provide
an inclusive environment (...) [in combination with] the massive nature of the Catholic
social pressure precipitates an intense conflict with the Enlightenment and liberalism,
whereas in protestant cultures liberalism and protestantism eventually coalesce,’
aldus Martin.30 Men kan stellen dat Nederland, zij het dan via het zuilen-intermezzo,
perfect in dit protestantse scenario past.
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Een ‘protestants’ katholicisme

In het voorgaande werd weinig aandacht besteed aan het katholieke volksdeel,
hoewel dit numeriek gezien altijd belangrijk is gebleven. Dit kwantitatieve gewicht
heeft zich mijns inziens nooit cultureel weten te vertalen; integendeel, ik denk dat
het Nederlandse katholicisme sterk door zijn protestantse omgeving is beïnvloed,
en dat dit juist zijn originaliteit uitmaakt.31
Om te beginnen: het is de feitelijke tolerantie die in de Republiek gold, die het

overleven van dat katholicisme in een dominant protestants land mogelijk heeft
gemaakt, niet alleen in de homogeen katholieke Generaliteitslanden, maar ook in
de ‘vurige’ diaspora. Dit is op zichzelf een uniek verschijnsel dat zijn stempel op het
Nederlandse katholicisme heeft gedrukt.
Tijdens de Republiek mogen katholieken geen openbare ambten bekleden. Er

zijn ook andere vormen van discriminatie. ‘Van veel [katholieke] gronden (...) moest
de helft tot twee derden van de opbrengst aan belasting betaald worden, terwijl in
Holland ongeveer 8,75 procent van de opbrengst betaald werd.’32 De meeste
katholieken zijn handeldrijvendemiddenstanders, boeren of ambachtslui. Ze moeten
zelf voor het onderhoud van hun geestelijken instaan. Die geestelijken zijn missionair
bezield, zeer roomsgezind en een tikkeltje rigoristisch. Dat laatste verhindert niet
dat de verbondenheid tussen clerus en gelovigen hecht is, in tegenstelling tot wat
in de contrareformatorische landen dikwijls het geval was, waar de grote
verbondenheid van de geestelijkheid met de dominante elite na de val van het ancien
régime aanleiding gaf tot sterk antiklerikale reacties.
In de Franse Tijd komt er een einde aan de officiële discriminatie van de

katholieken, maar dit impliceert niet dat zij onmiddellijk een culturele inbreng gaan
leveren in verhouding tot hun aantal. Van een eigen onderwijs is in de eerste helft
van de negentiende eeuw nauwelijks sprake, en daardoor verloopt ook de
totstandkoming van een niet-klerikale katholieke intelligentsia maar moeizaam. De
bisschoppen zullen na 1853 trachten de culturele emancipatie van de katholieken
via isolement te bewerkstelligen en gaan, met het oog op de uitbouw van een eigen
subcultuur, verbonden aan zowel met liberalen als met orthodoxe calvinisten. Als
de emancipatie eenmaal een feit is, wordt het waarom van het strategische isolement
al in de jaren twintig van de twintigste eeuw door priesters en hoger opgeleide leken
ter discussie gesteld. De bisschoppen gaan hierin na enige aarzeling en vooral na
het Tweede Vaticaans Concilie een heel eind mee, die van Den Bosch en Breda
zelfs voorop. De in het verleden gesmede band tussen clerus en gelovigen en het
gegeven dat de Nederlandse katholieken het einde van hun achteruitstelling aan
de beginselen van de Franse Revolutie te danken hadden, zijn er mede oorzaak
van dat de Nederlandse hiërarchie, meer dan haar collegae uit traditioneel katholieke
landen, bereid was de inspraak van de leken binnen het kerkbeleid toe te laten.
Deze ‘democratische’ houding ging in tegen de eeuwenoude beleidsstructuur van
de katholieke kerk. De hechte band tussen geestelijkheid en gelovigen zoals die in
de uitzonderingspositie, die het Nederlandse katholicisme binnen de catholica in
haar geheel in de voorbije eeuwen had ingenomen, was gegroeid, kon niet zomaar
via een pastoraal concilie en een Nieuwe Catechismus als na te volgen voorbeeld
aan de wereld worden voorgehouden. De reactie uit Rome liet niet op zich wachten
en concretiseerde zich onder meer in de benoeming van
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conservatieve bisschoppen en het op het matje roepen van progressieve theologen.
Mede als gevolg daarvan verlaten Nederlandse katholieken in de jaren zeventig
massaal de kerk.
Wanneer het Nederlandse katholicisme zich na eeuwen van zowel Romeinse als

Hollandse bevoogding emancipeert en zijn eigen gelaat kan tonen, valt het op door
de nadruk die het legt op de gewetensvrijheid en door zijn iconoclastisch karakter.
Dat laatste maakt juist het eigene uit van de Nederlandse theologie in haar geheel,

aldus Van de Beek: ‘niet alleen bij de Calvinisten maar ook bij de Rooms-katholieken.
(...) Daarmee [met iconoclasme] bedoel ik de weigering te aanvaarden dat er enig
instituut, enig symbool, enige formulering of enige persoon zou kunnen bestaan,
welke onvoorwaardelijk verbonden ismet God en daarom een kritieklozemeerwaarde
zou hebben. (...) “Deus semper maior”. (...) vanwege dit adagium is men overtuigd
dat menGod niet kan vastleggen in enig beeld uit dit ondermaanse. (...) Laat niemand
menen dat hij het alleenrecht heeft op uitspraken over God en nog minder dat hij
beter weet, hoe het met God zit dan enig ander mens (...). Alle Nederlandse
katholieke theologische faculteiten dragen op hun eigen wijze bij aan het beeld dat
de geloofsinhoud niet kan worden gefixeerd noch door iemand kan worden
geclaimd.’33
Het kon niet anders dan dat een dergelijke invalshoek niet in de smaak zou vallen

van de Vaticaanse censoren en dat met name de Franse integristen de Nederlanders
zouden verwijten het katholieke geloof te ‘protestantiseren’. Of dat laatste waar is,
hangt af van wat men onder protestantisme wil verstaan. Er is geschreven dat het
belangrijkste onderscheid tussen de katholieke en protestantse gezindten gelegen
zou zijn in de mate waarin geloof gehecht wordt aan de immanentie - de doctrine
die leert dat er geen wezenlijk onderscheid zou bestaan tussen God en de
geschiedenis van bet universum, dat het bestaande een weerspiegeling is van God.
Calvinistische theologen gaan in die afwijzing van de analogia entis het verst - enkel
het geloof kan tussen schepsel en Schepper een brug slaan, er is hoogstens een
analogia fidei.34 Dit heeft niet alleen tot gevolg dat de orthodoxe calvinisten resoluut
alle traditionele katholieke heilsmiddelen afwijzen, maar ook dat in een door het
calvinisme gestempelde cultuur het gezag wordt gedesacraliseerd. Wetten en regels
worden er niet als door God gewild beschouwd, maar veeleer als het resultaat van
overleg tussen belanghebbende partijen, als weerspiegelingen van tijdelijke
machtsbalansen tussen particuliere interesses en dus voor herziening vatbaar.35
Die afwijzing van de onfeilbaarheid, van het ‘absolute’ in de zin van ‘onttrokken aan
verdere discussie’, het principe van de ecclesia reformata semper reformanda hoort
mijns inziens inderdaad tot de kern van ‘het protestantisme’ en klinkt ook duidelijk
door in het werk van Nederlandse katholieke theologen als ze voorstaan dat ‘de
geloofsinhoud niet kan worden gefixeerd noch door iemand kan worden geclaimd’.36

Een ‘protestantse’ permissive society

De periode van de verzuilde samenleving werd in de jaren zestig definitief afgesloten.
Dit betekende niet dat de Nederlandse cultuur haar duidelijk protestantse trekken
zou verliezen, integendeel. Dat manifesteert zich niet alleen in het gegeven dat
ondanks - of dankzij? - hun drastische ontvetting de gereformeerde kerngroepen
zichtbaar aanwezig zijn
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gebleven. Peters en Schreuder merken terecht op dat ‘het werkelijk imponerend is
te moeten vaststellen dat de economische, sociale, politieke en culturele
moderniseringsprocessen het niet klaar gespeeld hebben de kern van de
calvinistische reformatie, die ondanks haar desacrale, rationele en nuchtere inslag
als streng op de andere wereld georiënteerde, verticale, ja theocratische religie
haaks op de moderniteit staat, zonder pardon van de landkaart te vegen’.37
Er is meer.Waarnemers van de recente Nederlandse geschiedenis zien de huidige

cultuur gekenmerkt ‘door de centrale plaats die individuele ontplooiing verwierf op
het terrein van waarden en normen.’38 Gezag moet zich verantwoorden, verschillen
in macht blijven bestaan maar worden in het openbaar zoveel mogelijk genegeerd,
omgangsvormen worden informeler. Nederland is in hun ogen een permissieve
samenleving, waar autoriteiten erin slagen op zachte wijze maatschappelijke
verhoudingen te handhaven. Welnu, in zo'n samenleving is ‘zelfbeheersing van het
allergrootste belang om te voorkomen dat ongeremde individuele ontplooiing van
alle personen tot moeilijkheden leidt’.39 Die blijkbaar aanwezige discipline, de
noodzakelijke voorwaarde opdat samenleven zonder al te veel dwang van bovenaf
mogelijk zou blijven, lijkt me een bij uitstek ‘protestantse’ erfenis, samen met de
daarmee gepaard gaande arbeidzaamheid.
Het protestantisme kan gelezen worden als een wijze van angstbeheersing. In

tegenstelling tot andere religies laat het protestantisme het heil van zijn volgelingen
niet afhangen van het doen of laten van specifieke daden (‘zonden’, die dan in de
biecht kunnen worden vergeven) maar van de hele levenshouding, die permanent
geëvalueerdmoet worden door het persoonlijke geweten enwaarover verantwoording
afgelegdmoet worden. Door het aanwijzen van zondenwordt bestaansangst omgezet
in vrees voor bepaalde, vermijdbare activiteiten. Wie ter zake overgelaten wordt
aan het eigen geweten blijft zitten met een fundamentele onzekerheid die de
protestant zal trachten te bezweren door een actief, ‘goed’ leven - een alternatieve
strategie voor angstreductie. Hij mag de wereld niet ontvluchten, maar moet in de
wereld zijn rol zo goed mogelijk spelen. Dat hij op het rechte pad is leidt hij niet af
uit gemoedstoestanden maar uit het succes waarmee zijn arbeid beloond wordt.
En als hij in dat laatste mislukt, legt hij hiervoor de schuld bij zichzelf.40
Is het vergezocht te beweren dat die intrapunitieve instelling, dit veeleer afgaan

op zelfbeheersing dan op sociale controle - beide noodzakelijke voorwaarden voor
het functioneren van een permissive society - een houding is waarin onder
geseculariseerde vorm ‘deugden’ voortleven die generaties lang religieus gefundeerd
werden en als de juiste habitus via opvoeding en socialisering werden doorgegeven?
Filip Droste gaat in dit aanwijzen van de religieuze wortels van de huidige

‘rekkelijke’ samenleving nog verder. Hij meent dat de plotse omslag ‘waardoor, in
één generatie, het meest gezagsgetrouwe, ordelijke en Godvrezende volk tot de
provo van Europa’ is geworden, te maken heeft met het ‘calvinistische zuurdesem’
in de Nederlandse cultuur. Hij wijst erop hoe de vernieuwingsbeweging van de jaren
zestig in Nederland veel meer dan elders ook door de ouderen werd gedragen: het
waren zij ‘die jeugd geweest waren vlak voor en in de oorlog, die de oude
maatschappij definitief uit haar voegen rukten’.41 Het is een generatie die gebukt
gaat onder een schuldbesef omwille van de moord op 100.000 Nederlandse Joden,
wier deportatie mede door ‘de Nederlandse volgzaamheid, het overdreven ontzag
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voor regel en hiërarchie’42mogelijk zou zijn geworden. Dit ‘ontzag’ - een verre uitloper
van wat Troeltsch ‘de sacralisatie van de ambtenarij’ noemde - zou door de
oorlogsgebeurtenissen de bodem zijn ingeslagen. Voortaan wordt iedere autoriteit
met zorg gewogen alvorens eraan gehoorzaamd wordt. Dat de Jodenvervolging in
Nederland traumatischer werd ervaren dan elders zou in verband staan met het feit
dat meer dan in het katholicisme of het lutheranisme, in de calvinistische
geloofsbeleving vanouds een nauwe band werd gevoeld met het jodendom, erflaters
van het Oude Testament. ‘Schuld, schuldbesef, schaamte. Zij hebben er in hoge
mate toe bijgedragen dat in Nederland een beweging op gang gekomen is die is
gaan twijfelen aan wat gold als eeuwige waarde.’43

Besluit

Max Weber kreeg in 1907 al van Karl Fischer te horen dat de geschiedenis van
Holland zijn intuïtie toch wel tegensprak en onlangs werd nog gesteld dat ‘het beeld
van Nederland als calvinistisch land van vrij recente datum [is] en aantoonbaar
onjuist’.44 ‘Hoe de Nederlandse schuldcultuur te verbinden met het verleden? De
gemakzuchtige oplossing van het calvinistisch geloof mag men ook hier niet
aanvaarden.’45 ‘Traditionele, gemakzuchtige redeneringen waarin burgerlijkheid
wordt gelijkgesteld met de nationale identiteit en verklaard uit een alles doordringend
calvinisme zijn hier vermeden,’ aldus nog de eindbalans van een overigens
uitstekende bundel bijdragen over de Nederlandse burgerlijke cultuur vanaf de
Middeleeuwen.46 De specificiteit van een cultuur kan nooit op het conto van één
enkele factor gezet worden, en dat werd nier ook niet betoogd. Ik heb enkel getracht
aan te tonen dat de Nederlandse cultuur niet begrepen kan worden zonder een
sterk door het calvinisme gekleurd protestantisme mee in overweging te nemen.
De mensen die sinds de zestiende eeuw op het territorium dat nu Nederland heet

woonden of kwamen wonen waren het vooral eens over wat ze niet (meer) wilden
meemaken. Niemand zou nog vervolgd worden om wat hij dacht; geen centraal
bestuur zou ooit zo machtig mogen worden dat het met geweld een ideologische
consensus zou kunnen afdwingen, met uitzondering van het principe van de
gewetensvrijheid. De geloofsvervolging werkt als een trauma door in de Nederlandse
geschiedenis: alles, maar dat nooit meer. Vandaar dat het probleem van de
ordehandhaving niet langs patriarchale weg werd opgelost door een absolutistische
vader-monarch aan te stellen, maar via wat Brown het broederschapsmodel heeft
genoemd.47 Na de omverwerping van de despotische vader gaan de zonen een
sociaal contract aan dat de gelijkberechtiging van allen garandeert. Als er dan nog
een opperste Vader is, dan is die in de hemel, en geen zoon kan zich nog tot Zijn
enige opvolger en vertegenwoordiger uitroepen. De godsdienst dient in Nederland
niet om een wereldlijke macht te legitimeren maar geeft juist de argumenten om
iedere immanentie, iedere heiligverklaring van die macht af te wijzen. Het is
waarschijnlijk mede daarom, wegens deze nauwe verstrengeling of het bijna
samenvallen van bijbelse ideologie en fundamentele politieke stellingname, dat het
protestantse karakter van de Nederlandse samenleving de buitenstaander ook
vandaag nog opvalt.
De vraag wat er nu eerst was, het protestantisme of die ‘broederlijk-burgerlijke’

grondhouding, is niet zo belangrijk. Waarschijnlijk was er vooraf de afwijzing van
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reflectie: ‘If the Reformers rejected the idea that God was immanent in Creation,
this should mean that the central governments of European societies had once been
experienced as immanent in history and that, in some of those societies, this was
no longer so.’48 De Lage Landen hadden, zoals bekend, een lange traditie van
regionale autonomie. Maar anderzijds kan men ook stellen dat de protestantse
habitus in de politieke context van de Republiek een ideale kweekvijver had gevonden
die deze geestesgesteldheid gelegenheid heeft gegeven met grote nadruk op de
Nederlandse cultuur in te werken, en dat meer dan in andere protestantse, maar
absolutistische landen. De vandaag nog zo kenmerkende overleg- en vergadercultuur
is zeker een gevolg van de aparte politieke constellatie van de Republiek, maar
werd toch ook sterk in de hand gewerkt door een omgeving waar diverse
interpretaties van de Tekst naast elkaar bestonden en theologen quasi continu in
polemieken verwikkeld waren. Het lijkt logisch dat in een samenleving waarin over
de interpretatie van de ‘heilige teksten’ gediscussieerd kan worden, ook de profane
wetgeving via overleg tot stand komt.
Belangrijker is dat het ideologische vertoog, na ter rechtvaardiging van bepaalde

gemaakte keuzes te zijn ingeroepen, een eigen leven is gaan leiden en op zijn beurt
doen en laten is gaan sturen. Niet altijd ten goede. ‘Juist omdat de religie hier zo
allesoverheersend en allesomvattend was, moest ze vanzelf ook gezocht worden
als voertuig van 's mensen zucht naar prestige’ en ‘tot het machtigste voertuig van
's mensen hoogmoed en eigendunk worden’ (...). ‘Het exclusivisme tussen de
confessionele groepen (...) was - en is nog [1964] - in geen land zo sterk als in
Nederland.Waar wij van de ene kant het landmet de vroegst ontwikkelde en grootste
tolerantie op godsdienstig gebied waren, hadden we anderzijds een zeer sterke
maar stille onderlinge mijding of uitsluiting ontwikkeld (...). De predestinatiegedachte
en de leer van het “klein getal” kan leiden tot somberheid en gedruktheid en zelfs
niets ontziende hooghartigheid (...) en absoluut radicalisme tegenover
“verworpenen”.’ Men denke aan de religieuze rechtvaardiging van de slavernij, en,
bij de ‘neven’, van de apartheid. ‘Individualisme en zelfstandig oordeel kan overslaan
in de neiging tot redetwisten over religieuze kwesties en met eigenzinnige
gelijkhebberij als uiterste (...). Veel van de kracht der Nederlandse theologen is gaan
zitten in eindeloze, vruchteloze vecht- en vitpartijen, in plaats van in grote
theologische bezinning en speculatie (...) - een soort benauwende geestelijke
obsessie.’49
Er zijn nogal wat Nederlandse schrijvers, zoals Wolkers en 't Hart, die namens

hun generatie met dit soort religiebeleving een levenslange afrekening houden. Het
lijkt begrijpelijk dat hun zonen en dochters, opgegroeid in een ontzuilde,
geseculariseerde samenleving, geneigd zijn het gewicht van de religieuze factor
binnen de Nederlandse cultuurgeschiedenis te relativeren. De ‘benauwende
obsessie’, een generatielang bestreden, wordt nu dood en begraven verklaard - of
verdrongen? De statistici voorzien dat in 2020 tachtig procent van de bevolking
onkerkelijk zou zijn.50

En toch. Er is gewezen op het betrekkelijke karakter van de statistische gegevens
op basis waarvan Nederland tot een seculier land werd uitgeroepen,51 op de
regimewisseling die zich ook in geloofszaken kan voordoen.52 De argumenten die
tegen de secularisatiethese worden aangevoerd komen meestal neer op de stelling
dat de gegevens weliswaar wijzen op het feit dat de Nederlanders hun religiositeit
niet langer vorm geven door zich tot een
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kerk te bekennen of door aan bepaalde geloofspunten trouw te blijven (zelfs de
‘alternatieve zingevingsorganisaties’ blijken maar een matig succes te kennen);53
maar dat die religiositeit zelf buiten beschouwing wordt gelaten.
Wat is dat dan wel die religiositeit als zodanig? Een geschiedenis van de betekenis

van het woordje religie zou aantonen dat we hier te maken hebben met een
betekenaar die op zeer uiteenlopende wijzen werd ingevuld, zonder daarom leeg
te zijn. Het heeft steeds te maken met individuele of maatschappelijke
machteloosheid, met angstbezwering en behoefte aan zingeving. Eeuwenlang
werden vragen van die aard in bijbelse termen beantwoord, in de tale Kanaäns die
zozeer, niet alleen de Nederlandse taal, maar ook het doen en laten van de
Nederlandstaligen heeft gestempeld. Er is op gewezen hoe het protestantisme het
mogelijk heeft gemaakt dat de overgang van het oude naar het nieuwe regime (rond
1800) zonder afwijzing van ‘het’ geloof is verlopen, in tegenstelling tot wat
bijvoorbeeld in Frankrijk is gebeurd. Die geleidelijkheid heeft ook tot gevolg gehad
dat verwijzingen naar de christelijke God nooit volledig uit het politieke discours
verbannen zijn. In katholieke landen, waar de enig toegelaten kerk totaalaanspraken
bleef maken, volgde een totale afwijzing van het religieuze systeem dat van geen
pluralisme wilde weten. Er ontstond een afwijzing van de religie die in de negentiende
eeuw tot een religie van de afwijzing kon uitgroeien, en een eigen vocabulaire
ontwikkelde. In Nederland, waar nooit iemand het alleenrecht van het spreken over
God heeft mogen opeisen, leiden verschillen in mening aangaande religieuze zaken
niet tot afwijzing maar tot afscheiding. De bijbel wordt niet overboord gegooid, maar
anders geïnterpreteerd. Die flexibiliteit van en diversiteit in het religieuze aanbod is
er mede oorzaak van dat religieuze woordvoerders relatief lang expressieve leiders
gebleven zijn, en het politieke taalgebruik blijvend hebben beïnvloed.54 Met die taal
is nu juist wat aan de hand.
Het definitief doorzetten van het secularisatieproces is aan vele oorzaken toe te

schrijven, maar heeft zeker ook te maken met de vermenigvuldiging van het aantal
beschikbare en beluisterbare discours, de verschillende taal- en tekenwerelden die
zich vanaf de jaren zestig nadrukkelijker dan ooit tevoren bij een steeds welvarender
en over steeds meer vrije tijd beschikkend publiek zijn gaan aandienen. De
werkelijkheid is een sociale constructie, en de taal is hierbij het voornaamste
instrument. Naarmate het volume van de beschikbare informatie toeneemt, de media
waarlangs die aan de man kunnen worden gebracht verveelvoudigen en de
toegankelijkheid ervan dus groter wordt, kan de lezer/luisteraar/kijker kiezen en zich
een voorstellingswereld toe-eigenen die het best aan zijn of haar verlangens van
het ogenblik beantwoordt. Het is niet toevallig dat ontzuiling en onkerkelijkheid hand
in hand gaan: een van de voornaamste doelstellingen van de zuilen was juist het
ontstaan van een dergelijke vrije markt van symbolische goederen, van talen af te
remmen. Naarmate meer zeg-, zicht- en oorbaar wordt, zal ook het aantal mogelijke
omgevingswerelden toenemen, en krijgt religie, opgevat als de onmisbare factor
nodig voor de instandhouding van een leefbare maatschappelijke en individuele
wereld, een andere betekenis.
Secularisatie is daarom ook wel eens omschreven als niet zozeer het verloren

gaan van ‘het’ geloof of als ‘religieuze verandering’, maar als een ‘revolutie inzake
de opvattingen van wat geloofwaardig is’, een révolution du croyable.55 Secularisatie
zou dan, lapidair uitgedrukt, betekenen dat wat op de televisie verschijnt,
geloofwaardiger overkomt - of misschien beter: liever geloofd kan worden - dan wat
van de kansel wordt verkondigd.
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Ziet men secularisatie als een gevolg van de combinatie van het aantal beschikbare
‘vertogen’ met de ontvankelijkheid hiervoor bij een steeds welvarender en vrijer
publiek, dan kan ze ook begrepen worden als het extreme maar logische gevolg
van de protestantse gewetensvrijheid - zij het dan dat deze laatste in haar seculiere
verschijning nu ook de keuze voor een niet-bijbelse openbaring openlaat.56 Welke
inhoud het woord religie binnen deze nieuwe omgeving krijgt en zal krijgen, is een
open vraag. Zeker is alleen dat van éénvormigheid in Nederland nooit sprake zal
zijn.
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5 Tolerantie en democratie
Kees Schuyt

Tolerantie betekent oorspronkelijk dat een machthebber (kerk of staat) religieuze
overtuigingen toelaat die in strijd zijn met de officiële leer. Aanvankelijk was dit
toelaten een gunst die aan bepaalde voorwaarden werd verbonden. In de zestiende
en zeventiende eeuw werd de idee van tolerantie vooral toegepast op
gewetensvrijheid en de vrijheid van godsdienst en eredienst; later, in de achttiende
eeuw, ging het meer in het algemeen om de vrijheid van meningsuiting. In de loop
van de ontwikkeling van de tolerantie nam de voorwaardelijkheid van het toelaten
steeds meer af, totdat in de Franse Revolutie deze vrijheden als democratische
rechten van burgers wettelijk werden vastgelegd. Tolerantie veranderde daardoor
van karakter. De godsdienstvrijheid werd onderdeel van de grondwetten van
Europese en Amerikaanse staten. Zo erkende de eerste grondwet van de Bataafse
Republiek (1798) godsdienst- en cultusvrijheid, hoewel de maatschappelijke
achterstelling van de katholieken pas later ongedaan werd gemaakt. Thans vormt
de wettelijke erkenning van de rechten van de mens zowel een garantie voor
verdraagzaamheid alsook de begrenzing van wat in een moderne samenleving aan
gedragingen, opvattingen en uitingen getolereerd kan worden.
In het beeld en het zelfbeeld van Nederland speelt tolerantie een opvallende rol.

Buitenlanders hebben in verschillende eeuwen de Hollandse verdraagzaamheid
geroemd. Spaanse en Portugese joden vonden na de verscherping van de Inquisitie
aan het einde van de zestiende eeuw hun toevlucht in Amsterdam. Franse
hugenoten, onder wie Pierre Bayle, werden in groten getale aan het einde van de
zeventiende eeuw in ons land opgenomen.1 In 1672 constateerde de Engelse
diplomaat Sir William Temple in Holland zowel een grote mate van spaarzin en
welvaart als, in vergelijking met andere Europese landen, minder gewelddadige en
scherpe godsdienstige verschillen in een algemeen klimaat van vrijheid. ‘No man
can here complain of pressure in his conscience, of being forced to any public
profession of his faith, of being restrained from his own manner of worship in his
house.’2 Welvaart en tolerantie konden heel goed samengaan, zoals de Engelsen
in die tijd met enige jaloezie constateerden.
Ook in latere tijd wordt ‘le miracle hollandais’ met bewondering genoemd.

Economische successen, vooral die na de TweedeWereldoorlog, worden in verband
gebracht met een grote samenwerkingsbereidheid van sociale groepen die toch
uiteenlopende opvattingen en belangen kennen. Deze samenwerking stoelt op een
lange traditie. In het historische zelfbeeld van Nederland komt dit terug. Huizinga
noemde verdraagzaamheid een terugkerend onderdeel van het Nederlandse
geestesmerk, vooral ontstaan in de zestiende en zeventiende eeuw.3 Romein gaat
zelfs verder terug in de vaderlandse geschiedenis. Hij wijst op de noodzaak tot
samenwerking in de eeuwige strijd tegen het water door de kanalisering met
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behulp van dijken en polders. De waterschappen zijn de oudste democratische
instituten en zij dateren uit de dertiende eeuw. Gescheiden door water ontwikkelden
zich kleine gemeenschappen, die verhinderden dat er in de lage landen een sterke
landadel met veel grootgrondbezit kon opkomen. Zo ontstond al heel vroeg een
sterk individualisme met een pragmatische bereidheid tot samenwerking, vooral in
tijden van gevaar, bij mensen die er niet dezelfde houdingen of wereldse opvattingen
op na hielden.4
Romein ontwikkelde deze these over de Nederlandse verdraagzaamheid in een

lezing voor Amsterdamse studenten in oktober 1940 als een stille oproep tot
samenwerking in een tijd van gevaar. De tolerantiegedachte ontstaat vooral in tijden
van repressie. Ze wordt versterkt en weer tot leven gewekt wanneer in een
samenleving vormen van intolerantie de kop op steken. De geschiedenis van
tolerantie is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van intolerantie.5
Heden ten dage wordt Nederland wederom als toonbeeld van een tolerante

samenleving naar voren geschoven, maar dit geschiedt nu met een bijklank.
Buitenlanders die Nederland binnenkomen via het Centraal Station in Amsterdam
schrikken wel eens van wat er in die stad allemaal kan en mag. Het aanvankelijk
positieve voorbeeld van een tolerant cultureel klimaat roept vragen op over de
negatieve uitvloeisels van diezelfde lange traditie. Nederland wordt nu met een apart
oog bekeken vanwege zijn gedoogbeleid inzake hard- en softdrugs, vanwege zijn
openlijke tentoonspreiding van seks en prostitutie en vanwege zijn progressieve
beleid inzake abortus en euthanasie. Een postmoderne tolerantieopvatting, waarin
ogenschijnlijk geen grenzen meer bestaan en waarin zeer uiteenlopende waarden
gelijkelijk een plaats krijgen, wordt gezien als het historische sluitstuk van een traditie
van tolerantie. Is tolerantie inderdaad het symbool bij uitstek om de Nederlandse
samenleving te typeren? Gaat de democratische gezindheid hier te lande altijd
samen met een geest van verdraagzaamheid en effectieve saamhorigheid?
Deze vaak opgeworpen vraag kan niet beantwoord worden zonder een nadere

begripsbepaling van tolerantie. Het centrale probleem dat in deze bijdrage aan de
orde gesteld wordt, is in hoeverre er sprake is van historische continuïteit in de
opvattingen over en de praktijk van tolerantie, die als blijvend kenmerk van de
Nederlandse cultuur worden beschouwd. Wat zou de verbindingslijn kunnen zijn
tussen de christelijke boodschap van eenheid en verdraagzaamheid zoals Erasmus
die uitdroeg, de rationalistische opvattingen van de ‘Godloochenaar’ Spinoza, de
corporatistische samenwerkingsvormen in de naoorlogse wederopbouw en de
extravaganties van de ‘gay-culture’ in Amsterdam, anno 1998? Bestaat er eigenlijk
wel zo'n lijn? Er is enkele malen geconstateerd dat, ondanks het hooggestemde
beeld en zelfbeeld, de geschiedenis van de tolerantie in Nederland nog nimmer is
geschreven.6 Maar recente overzichtstudies vallen op door een steeds wisselende
beschrijving van de vormen en inhoud van de tolerantie. Rekt men bijvoorbeeld het
tolerantiebegrip op tot het ‘niet-vóórkomen van vooroordelen jegens etnische
minderheden’,7 dan kan men gemakkelijk de Nederlandse traditie van tolerantie als
mythe ontmaskeren, maar de vraag is dan gewettigd wat precies de band is met
een door de eeuwen heen bestaande aanduiding van tolerantie en intolerantie.
Daarom wordt hier eerst een nadere begripsomschrijving van tolerantie gegeven,
waarna de ontwikkelingsgang geschetst wordt van een bijbels-humanistische
tolerantie, via een rationalistisch-liberale opvatting van tolerantie, naar een
democratisch verankerde bescherming van
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fundamentele vrijheden tot en met de relatie tussen tolerantie en een multiculturele
samenleving. Het is de beschrijving van een periode van de tijd van absolutistische
ketterverbrandingen tot een botsing van vele waarden met elkaar, die vaak leidt tot
een volkomen relativistische ‘alles mag’-houding.

Het begrip ‘tolerantie’

Tolerantie in Europa vindt haar oorsprong in de strijd voor godsdienst- en
gewetensvrijheid en tegen de onderdrukking en terdoodveroordeling van ketters en
andere religieuze dissidenten. Naar het voorbeeld van religieuze tolerantie is men
later gaan spreken van politieke en raciale of etnische tolerantie.
Tolerantie bestaat uit het bewust achterwege laten van een negatieve reactie

tegen iets of iemand waar men reële en serieuze bezwaren tegen heeft. Het is, in
de woorden van Preston King, een samengaan van een negatieve houding tegenover
iets of iemand (tegenover ideeën, gedragingen, groepen of organisaties) met het,
al dan niet tijdelijk, weglaten van een negatieve handeling. Het bestaande negatieve
verschijnsel, het getolereerde, wordt derhalve (voorlopig) aanvaard.8 Intolerantie
kan worden omschreven als het samengaan van een negatieve houding met het
juist wél voltrekken van een negatieve handeling, die uit de negatieve houding
voortkomt. De negatieve reactie kent vele gradaties: van gemene, hatelijke
opmerkingen, beledigingen, via sociale of juridische discriminatie tot fysieke
mishandeling, onderdrukking en exterminatie.9 Het verbranden van ketters was de
ergste vorm van religieuze intolerantie.
Het eerste kenmerk van tolerantie is dus het aanvaarden van een kwaad.

‘Tolerantia non est nisi in malis’, schreef reeds Augustinus. Iets dat ons volkomen
koud laat of door ons wordt gewaardeerd, valt niet onder het begrip tolerantie.
Hiermee wordt tolerantie conceptueel in elk geval afgebakend van het verwante
begrip onverschilligheid. Het tweede kenmerk van tolerantie bestaat uit het bij machte
zijn om aan de bezwaarlijke toestand of aan hetgeen waar men tegen is, een einde
te maken. Tolerantie veronderstelt macht. Als men ergens tegen is, maar er op geen
enkele wijze iets aan kan doen, dan is er sprake van berusting. Weliswaar lijdt en
duldt men dan, maar tolerantie is méér dan in lijdzaamheid toezien. Machtige
instanties als kerk en staat zijn derhalve de eerst aangewezenen om iets al dan niet
te tolereren. Men kán iets doen, maar ziet daar, omwille van een ander goed juist
van af, men is bewust terughoudend. Die terughoudendheid - een derde kenmerk
- kan voortkomen uit vele motieven, maar steeds is er sprake van een afweging van
doelen en middelen. Tolerantie is immers gebaseerd op een vergelijking tussen
twee kwaden, het vierde kenmerk. Dit komt in de geschiedenis van de
tolerantiegedachte keer op keer terug.
De pleitbezorgers van tolerantie in de zestiende en zeventiende eeuw waren allen

zelf gelovige christenen, die geenszins konden instemmen met ketterijen of
atheïstische ideeën. Hun doel bleef het bekeren van zondaars en het terugbrengen
van ongelovigen naar de christelijke leer. Men was derhalve gekant tegen ketters,
maar tegelijkertijd, uit verschillende motieven, nog méér gekant tegen het doden
van ketters. Tolerantie ontstaat uit het tegen elkaar afwegen van verschillende, vaak
conflicterende doelen, zoals naastenliefde en rechtzinnigheid in de leer. Men praat
diefstal niet goed, maar het doden van dieven of het afhakken van hun handen
worden als een erger kwaad beschouwd. In de hiërarchie van nastre-
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venswaardige doelen wordt het niet-optreden tegen bezwaarlijke zaken als het
mindere kwaad beschouwd in vergelijking met een intolerante reactie.
Er is ook steeds sprake van een afweging van doel en middel: de door fanatieke

kerkleiders of kleine sekten voorgestane negatieve reacties (vervolging en
terechtstelling) op heresie werden afgewezen op grond van het feit dat het ofwel
een inadequaat, nutteloos middel was - een dwangbekering is geen bekering - ofwel
eenmiddel met nadelige, zelfs kwaadaardige gevolgen: onrust en strijd onder burgers
en verzet tegen het staatsgezag of zelfs een vermeerdering van het aantal
aanhangers van de bestreden godsdienst of sekte. Het middel is erger dan de kwaal.
Er bestaat een veelheid vanmotieven voor tolerantie, zoals uitstel voor de onwillige

ongelovigen, die zich, net als de goede moordenaar aan het kruis, nog op het laatste
moment kunnen bekeren. Er was een religieus motief, zoals een oprecht geloof in
de vrije wil van gelovigen, omdat het geloof als een geschenk van God beschouwd
werd, dat slechts in vrijheid kon worden aanvaard of afgewezen. Er waren
pragmatische motieven als het bewaren van de lieve vrede, die als hoger goed werd
beschouwd, of het niet in gevaar brengen van de handel en welvaart. Er waren
sceptische motieven voor tolerantie, berustend op de overtuiging dat niemand de
waarheid in pacht heeft en niemand de ‘ware’ gelovigen kan onderscheiden van de
‘ware’ ongelovigen.
Deze veelheid van motieven om een negatieve reactie achterwege te laten vormt

een constante in de ontwikkelingsgang van tolerantie en zij keert in verschillende
gedaanten telkens weer terug: het niet-onderdrukken van rechts-extremisten, omdat
die ondergronds gevaarlijker worden, of het bestuurlijk gedogen van heroïnegebruik,
omdat de volksgezondheid minder gevaar loopt bij een zekere mate van controle
dan bij volledige repressie.10 Vandaar de kernachtige formulering voor tolerantie:
het onderdrukken van de neiging anderen te onderdrukken.11 Het pragmatische
motief is geen ondermijning van tolerantie, zoals vaak door ontmaskeraars of
mythejagers wordt beweerd,12 maar vormt er een wezenlijk onderdeel van. Andere
waarden, doelen of toestanden worden hiërarchisch belangrijker geacht dan hetgeen
waar bezwaren tegen bestaan.
Deze begripsomschrijving lost een lastig probleem bij de behandeling van tolerantie

op, namelijk de begrenzing van de tolerantie. Tolerantie is nimmer ‘alles maar goed
vinden’, een onbegrensde lankmoedigheid jegens ideeën en handelwijzen, welke
dan ook. Men is tolerant, men treedt niet op tegen het bezwaarlijke omdat men wil
vasthouden aan andere, hogere waarden. Tolerantie tegenover het één impliceert
in deze visie logischerwijs altijd intolerantie tegenover iets anders.13 Men bestrijdt
ketters maar dóódt ze niet. Tolerantie is de fijnzinnige keuze van het juiste middel
voor het juiste doel. Slechts met deze omschrijving is een verbinding te leggen
tussen Erasmiaanse opvattingen van tolerantie, die voortkwamen uit de
humanistische idealen van de vijftiende en zestiende eeuw, en die in een
samenleving waarin individuele vrijheden (van godsdienst, vereniging en vergadering,
drukpers en meningsuiting) wettelijk zijn verankerd waardoor de neiging om anderen
te onderdrukken veel minder kansen krijgt.
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Gradaties en verschijningsvormen van tolerantie

In de loop van de tijd krijgt het begrip tolerantie verschillende betekenissen. Om dit
te laten zien is een grondbetekenis noodzakelijk. Deze komt er steeds op neer dat
men ervan afziet om andere geloofsovertuigingen, andere politieke overtuigingen,
organisaties, groepen of gedragingen waar men het niet mee eens is, te verbieden
of te onderdrukken. Niet met geweld of met bedreiging van geweld, maar met een
beroep op redelijkheid en overreding wordt geprobeerd andersdenkenden op andere
gedachten te brengen. Deze grondbetekenis kan in drie gradaties voorkomen. Deze
gradaties zijn in de loop van de geschiedenis goed te onderkennen.

(a) Tolerantie als vreedzame coëxistentie.

Men leert elkaar verdragen omdat men, ten langen leste, is gaan inzien dat de
kosten van onderlinge oorlogen, vijandigheden en geweld te hoog werden. Dit is
de minimale vorm van tolerantie. Voorbeelden zijn het in vrede naast elkaar leven
van protestanten en katholieken tijdens de Europese godsdienstoorlogen. Frijhoff
en Spies noemen in 1650: Bevochten eendracht deze vorm van tolerantie
‘omgangsoecumene’.14 Vele gewone mensen werden de oorlogen en het ophitsen
moe. Verschillende geloofsgemeenschappen konden naast elkaar bestaan in één
stad. Het stadsbestuur trad niet op of zag veel door de vingers. Enkele steden waren
tijdens de godsdienstoorlogen bekend om hun verdraagzaamheid: Bazel, Antwerpen
en Amsterdam na 1578.
Heden ten dage proberen katholieken en protestanten in Noord-Ierland, na een

lange en bloedige geschiedenis, voor het eerst met elkaar samen te leven, zonder
geweld en wapens. Men geeft de eigen overtuigingen niet op, maar men bereikte
een minimaal compromis en vindt zo een modus vivendi. Dit is de pragmatische
vorm van tolerantie, die niet eist dat verschillende groepen vrienden worden. De
waarde van deze pragmatiek mag niet onderschat worden, omdat tolerantie hiermee
zorgt voor een begin van vreedzaamheid en afzien van geweld.

(b) Tolerantie als erkenning

Groepen buitenstaanders die geduld worden, streven er na verloop van tijd naar
erkend te worden en rechten te krijgen die hun aanwezigheid een stabielere positie
geeft. Vaak is er eerst een gedoogstatus voor buitenstaanders of vreemdelingen,
aan wie later mede als gevolg van het toegenomen onderlinge verkeer en de
vertrouwdheid een meer officiële status wordt toegewezen. In de zestiende en
zeventiende eeuw was men in Europa vaak milder en toleranter tegenover
buitenlanders en aanhangers van een totaal ander geloof (joods of moslim) dan
tegenover afvallige christenen. Maar zolang de tolerantie een gunst was, leefde
men in onzekerheid en deed men er alles aan om niet bij de machtige stadsbesturen
in opspraak te komen; dit gold voor de Spaanse en Portugese joden in Amsterdam
vanaf het einde van de zestiende tot aan het einde van de achttiende eeuw. Dit gold
ook voor de hugenoten in Frankrijk, van wie velen uitweken naar de landen waar
ze wel in hun geloof erkend werden, zoals Nederland en Engeland.
In de moderne tijd werden zigeuners aanvankelijk nauwelijks ‘getolereerd’ en hun

erkenning als reizenden zonder vaste woon- of verblijfplaats kwam pas laat.
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Emancipatiebewegingen, bijvoorbeeld van homoseksuelen, hebben vaak een
vergelijkbare geschiedenis van onderdrukking, via heimelijk gedoogd worden, tot
het openlijk verkrijgen van erkenning en, in het laatste stadium, het definitief
vastleggen van het recht om ‘anders’ te zijn.

(c) Tolerantie als deugd

Het verdragen van iets dat strijdig is met het eigen waardenpatroon wordt als een
van de klassieke deugden beschouwd. Het ‘andere’ wordt niet met het zwaard
bestreden, maar men gaat een open confrontatie ermee aan; men respecteert de
meningen van de anderen en men probeert in een dialoog de anderen van een
‘betere’ opvatting te overtuigen of tot een andere levenswijze te brengen. Deze vorm
van tolerantie kan zo ver gaan dat men uit respect voor de levenswijze van de ander,
voor diens autonomie, afziet van pogingen om hetgeen men afkeurt te (doen)
veranderen. De tolerantie strekt zich dan héél ver uit en grenst aan positieve
waardering van het andere. Heden ten dage zien sommigen tolerantie als dé deugd
van een multiculturele samenleving, waarin zelfs het ter discussie stellen van de
uiteenlopende en vaak zeer verschillende waardenpatronen niet meer is toegestaan.
Zo'n vergaande opvatting is moeilijk met het historische gegeven te verenigen dat
tolerantie altijd bestaat ten opzichte van een ‘negativum’, een kwaad. Tolerantie
vraagt niet dat mensen uitsluitend vrienden van elkaar worden of elkaars opvattingen
toejuichen.
Vaak wordt tolerantie als deugd met een apart begrip - verdraagzaamheid -

weergegeven. Mispelblom Beyer reserveert verdraagzaamheid, als deugd, voor het
‘de ander in zijn andersheid eerbiedigen’.15 In het Engels wordt soms het begrip
‘tolerance’ gebezigd voor de minimale vorm van naast elkaar leven en ‘toleration’
voor het positief respecteren van andere meningen. In de praktijk is het echter
moeilijk vol te houden om telkens deze verschillende begrippen voor nagenoeg
dezelfde soort situaties te bezigen. Men ziet immers steeds af van negatieve reacties
en dan is het zeer moeilijk uit te maken om welke redenen men er van af ziet.
Tolerantie als deugd is niet per se mooier of beter dan het minimale ‘elkaar
verdragen’.

In de loop van de geschiedenis vloeien deze drie gradaties vaak in elkaar over. Wat
begint als pragmatische coëxistentie kan op den duur vastere vorm krijgen in de
erkenning van de ‘gedoogde’ groep, waarna een klimaat van deugdzame tolerantie
ontstaat. Tolerantie in theorie - zoals opgeschreven en verkondigd door
humanistische geleerden - hoeft niet parallel te lopen met de praktijk van het
vreedzaam naast elkaar bestaan. Zo is bekend dat in de zeventiende eeuw in de
Noordelijke Nederlanden vele geloofsrichtingen in de praktijk vredig naast elkaar
leefden, zonder dat ze de geschriften van humanistische geleerden kenden en
zonder dat ze zich door hel en verdoemenis predikende kerkleiders lieten
opzwepen.16
De ontwikkeling van de tolerantiegedachte was eerder een Europese dan een

typisch Nederlandse aangelegenheid. Buiten Erasmus en Coornhert - die echter in
het Nederlands schreef - zijn de belangrijkste theoretici van de tolerantie Europese
geleerden geweest (Castellio, Locke, Bayle, Voltaire, Mill). Toch werden deze
geleerden door de praktijk van de Hollandse tolerantie geïnspireerd of weken ze
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en te publiceren (Locke, Bayle). Vrijelijk en openlijk
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Albrecht Dürer, Desiderius Erasmus, 1526, kopergravure. Rijksprentenkabinet, Amsterdam.

hun mening verkondigen konden ook zij nog niet. De belangrijkste geschriften van
Spinoza en Locke over tolerantie verschenen anoniem of onder een acroniem, zodat
alleen insiders konden weten wie de auteur was en de overheid geen rechtstreekse
actie kon ondernemen.
In het vervolg van dit betoog zal de ontwikkeling van de tolerantiegedachte in zes

episoden beschreven worden tegen de achtergrond van de telkens wisselende
maatschappelijke situaties en dagelijkse praktijken.

De bijbels-humanistische idee van tolerantie: vijftiende en zestiende
eeuw

Erasmus (1466-1536) wordt de prins der humanisten genoemd en een van de
grondleggers van de humanistische levenswijze, waarin tolerantie als deugd een
voorname plaats inneemt. Hij werd geïnspireerd door de Italiaanse Renaissance
en zijn standpunten ten aanzien van tolerantie zijn slechts te begrijpen door de band
te zien tussen enerzijds het geloof in het decorum, het gesproken woord, dat
teruggaat op de klassieke retorici en de Italiaanse Renaissancedenkers, en
anderzijds zijn theologische opvattingen over de eenheid van het
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Hendrick Goltzius, Dirck VolckertszoonCoornhert, 1591, ets. Rijksprentenkabinet, Amsterdam.

christendom. Aan dit laatste ontleende hij zijn afkeer van scheuringen, aan het eerste
zijn afkeer van geweld bij het beslechten van geloofsconflicten die niet over de
essentialia van het christendom gingen17 Het Erasmiaanse tolerantiebegrip steunt
op het principiële onderscheid dat hij maakt tussen de wezenlijke en de
niet-wezenlijke onderdelen van de christelijke leer.
Hierbij was de praktijk van een christelijke levenswijze, naastenliefde en

zachtzinnigheid belangrijker dan de leer. Erasmus hield niet van theologische
spitsvondigheden of haarkloverijen, zoals ook blijkt uit zijn discussies met Luther.
Zijn invloed in Europa was groot, mede door zijn gezag als humanistisch geleerde.
Maar toen vanaf het midden van de zestiende eeuw zijn vasthouden aan de eenheid
van het christendom, ondanks alle gebreken die ook hij aan pausen en prelaten
toerekende, feitelijk onhoudbaar bleek te worden, ontstonden er nieuwe opvattingen
van tolerantie, die nog steeds bijbels en humanistisch waren geïnspireerd, maar
waarbij de klassiek-retorische rechtvaardiging verdween.
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Dirck Volckertszoon Coornhert naar Maarten van Heemskerck, ‘Patientiae Triumphus: De
triomf van de lijdzaamheid’, 1559, gravure. Rijksprentenkabinet, Amsterdam. De Lijdzaamheid
is sterker dan de Fortuin en wordt geleid door Hoop en Verlangen (naar God). Deze gravure
door Coornhert naar een ontwerp van Van Heemskerck is mogelijk geïnspireerd op de Elegia
de Patientia van Erasmus (1488).

De zestiende eeuw was een eeuw van godsdienstoorlogen en chaos. Tot diep in
de zestiende eeuw vonden er nog op vele plaatsen ketterverbrandingen plaats.
Gerhard Güldner schat voor de Zuidelijke Nederlanden, het aantal terechtstellingen
tussen 1530 en 1580 op ruim 800.18De katholieken verbrandden Hubmaier in 1528,
de lutheranen de bekende wederdoper Thomas Müntzer (1525) en de zwinglianen
veroordeelden Manz in 1527 tot de verdrinkingsdood. De calvinisten verbrandden
in 1553 in Genève een arts van Spaanse afkomst, Servetus, omdat hij enkele
leerstellingen betreffende de drie-eenheid van God had geloochend.19 Deze
terechtstelling bracht Sebastian Castellio (1515-1563) er toe één van de belangrijkste
pleidooien tégen het doden van ketters en vóór tolerantie te schrijven. Als

D.W. Fokkema en Frans Grijzenhout, Rekenschap: 1650-2000



124

voormalig medewerker van Calvijn in Genève had hij moeten uitwijken naar het
vrijere Bazel, vanwege zijn twijfel aan twee geloofspunten: de kinderdoop en de
drie-eenheid Gods. Zijn rustige bestaan als humanistisch geleerde veranderde
volkomen na de, oorspronkelijk onder het pseudoniemBellius uitgebrachte, publicatie
van De haereticis an sint persequendi (1554).
Dit geschrift was een scherpe aanval op Calvijn en diens strenge opvattingen

over het lot van religieuze vrijdenkers of dissidenten. De aangesneden kwestie
betrof de juiste uitleg van de Heilige Schrift en de vraag of, bij twijfel aan de ‘juiste’
uitleg, vervolging, onderdrukking en terdoodveroordeling van ketters ooit te
rechtvaardigen zouden zijn. Hij was om principiële én om pragmatische redenen
tegen het doden van ketters: ‘Een mens doden is niet een leer verdedigen, het is
een mens doden.’ Als men de ketterdood in één land zou toelaten, zou dat ook in
andere landen gebeuren, totdat logischerwijs totale verdelging het gevolg zou zijn.20
Net als bij Erasmus stond bij Castellio het leven hoger dan de leer. De christelijke
God was een God van naastenliefde, genade en vergeving, niet een van
voorbestemming tot zonde. Het ging om het zielenheil van de ongelovige ketter,
waarmee in de calvinistische leer ook het heil van de hele geloofsgemeenschap
verbonden was. Werd dit zielenheil gered door een gedwongen bekering of het heil
van de gemeenschap gered door een gerechte straf, zoals Calvijn en later diens
verdediger Beza beweerden? Of was de glorie Gods groter indien de ketters zich
in volle vrijheid net op tijd bekeerden dan wel in hun zonde volhardden en daarvoor
zélf verantwoordelijk bleven, zoals Castellio naar voren bracht? Beide standpunten
vonden steun in de bijbel. Calvijn en Beza verwezen naar de passage uit Mattheüs
waarin de omstanders ‘gedwongen werden in te gaan in het Huis van de Here’,
Castellio wees - zoals Erasmus voor hem - op de parabel van het tarwe en het
onkruid, die samen opgroeiden totdat ze op de laatste dag door de Heer zelf (en
niet door de mensen) gescheiden zouden worden. Bovendien betoogde Castellio
dat sommige passages uit de heilige geschriften niet letterlijk moesten worden
genomen. Zo verwoordde Castellio de bij velen levende twijfel en de groeiende
scepsis dat er slechts één uitleg van de Schrift mogelijk zou zijn. De twijfel liep bijna
vanzelf uit op een principieel pleidooi voor tolerantie als noodzakelijke voorwaarde
voor individuele gewetensvrijheid.21
In de Nederlanden werd ter rechtvaardiging van de opstand tegen Spanje een

beroep gedaan op het recht op gewetensvrijheid en in de Unie van Utrecht (1579)
werd deze ook erkend als grondslag van de zeven noordelijke gewesten. Maar
zodra de gereformeerde kerk het voor het zeggen kreeg, verbood zij de eredienst
voor katholieken en vervolgde zij de kleinere sekten en religieuze dissidenten. Te
midden van deze wisselvallige en onzekere situatie ontwikkelde Dirck Volckertszoon
Coornhert (1522-1590) zich tot de fiere pleitbezorger van godsdienstvrijheid22 en
toonde hij zich een sterke tegenstander van godsdienstige intolerantie. Katholiek
opgevoed, voelde hij zich ook thuis bij andere godsdiensten of eigenlijk juist bij geen
indien deze meenden dat ze de waarheid in pacht hadden. De waarheid van het
christendom berustte volgens hem bij God zelf.23 In zijn proefschrift over Coornhert
betoogt H. Bonger dat het voornaamste motief bij Coornhert is: ieder meent het
ware geloof te bezitten, maar er is geen onpartijdige rechter. De mens is zelf partij,
dus ook de vertegenwoordigers der kerken.24
In 1582 verscheen zijn geschrift Synodus van der Consciëntien Vrijheydt, een

geschreven samenspraak van vijftien theologen, die in negentien zittingen
discussiëren over de vrij-

D.W. Fokkema en Frans Grijzenhout, Rekenschap: 1650-2000



125

heid van godsdienst en geloofsdwang. Elk vertegenwoordigt een genootschap.
Coornhert zelf gaat schuil achter Gamaliël, de radicale voorstander van
gewetensvrijheid. De voorzitter, Meester Daniël, is afwezig en hij zal ook immer
afwezig blijven, want dat is Christus.25 Hoewel Coornhert geïnspireerd werd door
de geschriften van Castellio en er zelfs enkele van vertaald heeft, is het onzeker of
hij Castellio zelf ooit ontmoet heeft. Op het eind van zijn leven schreef Coornhert
nog het Proces vant Ketterdoden (1590), een geschrift dat de strijd aanbindt met
de gematigde opvattingen van Justus Lipsius.26Coornhert torende in de Nederlanden
hoog boven alle pleitbezorgers voor tolerantie uit in de zo chaotische zestiende
eeuw. Hij was de krachtigste en welsprekendste voorstander van vrijheid, maar toch
twijfelen historici soms wel eens aan zijn daadwerkelijke invloed in die dagen. Stond
hij niet aan de zijlijn, ondanks al zijn pleidooien en felle discussies? Hij hoorde
immers bij geen van de belangrijke kerkgenootschappen en werd daarom
gewantrouwd. Coornhert richtte zijn scherpste pijlen op de gereformeerden, die hij
vreesde vanwege hun onbuigzame opstelling.
Maar met de vrijheid van godsdienst zou het anders gaan dan Coornhert vreesde.

In 1620, dertig jaar na zijn dood, bestond de bevolking in zijn eigen stad Haarlem
voor 25% uit calvinisten, voor 25% uit katholieken en voor een kleiner gedeelte uit
wederdopers. Een groot deel van de bevolking was niet aangesloten bij een officiële
godsdienst.27 In de loop van de zeventiende eeuw zou de juiste opvatting van de
christelijke godsdienst meer en meer een vrije gewetenskwestie worden, waardoor
kerk en staat, kerkelijke en wereldlijke zaken gemakkelijker dan voorheen uit elkaar
konden worden gehouden.

De rationele grondslag voor tolerantie in de zeventiende eeuw

In het begin van de zeventiende eeuw, te midden van de voortdurende strijd tegen
Spanje, ontstonden er hevige twisten tussen de remonstranten en
contraremonstranten. Inzet van het conflict was de predestinatieleer. De
remonstranten probeerden dit conflict in der minne te schikken, overeenkomstig
hun opvattingen, die sterk door die van Erasmus en Castellio waren beïnvloed. Maar
ondanks een beroep op de ‘onderlinge verdraagzaamheid’ werd de remonstrantse
leer op de synode van Dordrecht (1618-1619) veroordeeld.
Op deze synode heeft Episcopius (1583-1643) uitvoerig de argumenten voor

gewetensvrijheid en onderlinge verdraagzaamheid (d.w.z. voor de gereformeerden
en andere reformatorische gezindten; nog niet voor de katholieken) uiteengezet.
Tegenover het ‘Fatum van de Praedestinatie’, de leer waarin slechts heil voor de
ziel is binnen de ware Kerk op aarde, predikten de remonstranten dat de liefde Gods
tot allen komt en dat de mens zelf eraan mee kan werken, met verstand en vrije wil,
dat deze genade vermeerderd of verminderd wordt. Ieder mens is verantwoordelijk
voor zijn eigen keuze. Episcopius stelde in zijn rede in 1618 dat het remonstrantse
standpunt voor vrijheid en verdraagzaamheid door de gereformeerden eerst verdraaid
was en vervolgens tegenover de gewone mensen was zwartgemaakt als zou het
een voorwendsel (mom aensicht) voor ongeloof zijn. Omdat beide partijen een
beroep deden op de Staten van Holland, kon het wereldlijke gezag zich niet aan
een standpuntbepaling onttrekken, maar het deed dat met toenemende tegenzin.
Waar er daadwerkelijk werd opgetreden tegen ketters en verkeerde
geloofsopvattingen, bijvoorbeeld door leiders te verbannen, werd de overheid in de
godsdiensttwisten als een instantie met macht
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zelf partij. Hoe zij hiermee omging verschilde per stad of staat. Juist de
verbrokkeldheid van het wereldlijke gezag in de Noordelijke Nederlanden tijdens
de opstand, had tot gevolg dat vele stadsbestuurders voor een pragmatische
opstelling ten gunste van tolerantie kozen: de onderlinge strijd en aanhoudende
gewelddadigheden waren erger dan de verscheidenheid van geloofsopvattingen.
Bovendien ondermijnden de christelijke broedertwisten de noodzakelijke eenheid
in de onafhankelijkheidsstrijd. De tolerantie gold zelfs in de praktijk voor de
katholieken, die men weliswaar wantrouwde als aanhangers van de vijandelijke
macht, maar niettemin nodig had.
Door deze rationele, bestuurlijke afweging ontstond er in de steden van Holland

een algeheel klimaat van verdraagzaamheid. Officieel vertegenwoordigde de
gereformeerde kerk de enige en ware godsdienst, maar in de praktijk werd een
grote vrijheid gelaten om eigen geloofsopvattingen te ontwikkelen, zij het dat al te
extreme opvattingen en atheïsme niet werden geduld, omdat die het staatsbelang
zelf in gevaar brachten. Ook van een radicale openbare uitingsvrijheid was nog
geen sprake. Dit typische klimaat van individuele gewetensvrijheid en het welbewust
maar niet té openlijk achterwege laten van negatieve sancties op nieuwe of dissidente
geloofsopvattingen maakten van de Republiek een toevluchtsoord voor gelovigen,
die elders wél onderdrukt en achtervolgd werden. De handel bloeide dankzij deze
buitenlandse nieuwkomers of ‘wijkelingen’, waardoor er een argument bijkwam om
deze politiek van tolerantie voort te zetten. Zo werden de Staten van Holland een
voorbeeld voor het buitenland. In dit klimaat bloeide naast de handel ook het vrije
onderzoek.
De vroege Verlichting bracht hier een nieuwe ontwikkeling van de

tolerantiegedachte op rationele gronden. Men ‘beredeneerde’ waarom kerk en staat
niet in één machtig bolwerk samen moesten komen, waarom de staat zich afzijdig
moest houden in individuele geloofskwesties en waarom dwang als middel tot
bekering met zichzelf in tegenspraak kwam. Drie vertegenwoordigers van deze
rationalistische verdediging van de tolerantie, Spinoza, Locke en Bayle, hebben er
toe bijgedragen dat enerzijds in de loop van de zeventiende en achttiende eeuw
vrijheid van godsdienstige overtuigingen gemeengoed werd, maar dat anderzijds
een typisch liberale individualistische opvatting van tolerantie overbleef, die nogal
verschilde van de inclusieve Erasmiaanse alomvattende vrede. Het ging niet meer
om de eenheid van alle christenen die in onderlinge verdraagzaamheid de liefde
Gods vertolkten, maar om een individueel persoon, die het recht opeiste om in de
eigen privé-sfeer en voor het eigen geweten eigen opvattingen te ontwikkelen.
John Locke (1632-1704) was de belangrijkste en invloedrijkste vertegenwoordiger

van deze opvatting. Hij verbleef van 1683 tot 1689 als balling in Nederland, waar
hij in Amsterdam frequent in contact kwammet eveneens naar Nederland gevluchte
hugenoten en met de Hollandse voorstanders van tolerantie, vooral uit de kringen
van remonstranten. Naar aanleiding van enkele gesprekken met zijn vriend Philip
van Limborgh (1632-1712) schreef hij in de winter van 1685 zijn beroemd geworden
Epistola de Tolerantia.28Door de wreedheden die in Engeland begaan werden tegen
zijn geestverwanten en vermoedelijk mede door de onverkwikkelijke gebeurtenissen
in Frankrijk in 1685, toen het Edict van Nantes (1598) werd herroepen, werd Lockes
pleidooi voor religieuze tolerantie een zeer bewogen en authentiek document, uniek
in de geschiedenis van de politieke filosofie. Een geschrift van Nederlandse bodem,
maar in feite slechts toepasselijk binnen de context van
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John Locke, ‘Een brief aangaande de verdraagzaamheit’, Rotterdam, 1689.
Universiteitsbibliotheek, Amsterdam. Nederlandse vertaling van de oorspronkelijk in het
Latijn geschreven Epistola de Tolerantia uit datzelfde jaar.

de Engelse en Franse situatie. De Republiek der Verenigde Nederlanden gaf het
voorbeeld van de praktijk van vreedzame coëxistentie tussen alle christelijke
geloofsopvattingen; de theoretische rechtvaardigingen ervan waren en bleven
Europees van oorsprong. Na de terugkeer van Locke naar Engeland na de Glorious
Revolution (1688) - in het gevolg van de nieuwe koningin-moeder Mary - werd zijn
brief in 1689 door Philip van Limborgh onder een codenaam gepubliceerd. Spoedig
volgde een Engelse vertaling door William Popple.29
De Letter concerning Toleration begint met vast te stellen dat tolerantie bij uitstek

deel uitmaakt van de christelijke leer en dat vervolging een ontkenning is van de
door het geloof gevraagde naastenliefde. Na deze vaststelling volgt echter een
rationele weerlegging van

D.W. Fokkema en Frans Grijzenhout, Rekenschap: 1650-2000



128

het vervolgen door het bestuurlijke gezag (civil government) van dissidente uitingen
en nietofficiële opvattingen van het christelijk geloof. Het belangrijkste argument
van Locke tegen geloofsvervolging berust op het inzicht dat een overtuiging (belief)
geen zaak is van de wil, en dat men daarom ook niet onder dwang of bedreiging
ineens kan beslissen in iets te geloven waar men in feite niet in gelooft. Er is geen
enkel oorzakelijk verband tussen het dwangmiddel en de overtuiging. Daarom is
het inzetten van geweld of dwang irrationeel. Het resultaat kan hooguit een
pseudo-overtuiging zijn, een veinzen van het geloof en dit is in strijd met de wens
van God, die slechts oprechte gelovigen aanvaardt. Gebruik van geweld in
geloofszaken van de kant van het bestuurlijke gezag is niet rationeel en bovendien
inefficiënt, omdat het onrust onder burgers aanwakkert en het verkeerde geloof
eerder verspreidt (in deze argumenten valt gemakkelijk de echo van Castellio te
horen; Locke had hem inderdaad uitvoerig bestudeerd).
Hiernaast houdt Locke een sterk pleidooi voor de scheiding van kerk en staat.

Beide zijn vrijwillige verenigingen van mensen, maar hebben verschillende doelen
en beschikken over verschillende middelen. De staat dient zeer specifiek te zorgen
voor het bewaren van de vrede en de orde, voor de bescherming van leven en
eigendom en voor het bijleggen van conflicten. Het middel bij uitstek hiervoor dat
alleen de staat heeft is de zwaardmacht, het geweldsmonopolie. De kerk
daarentegen, als een vrijwillige eenwording van mensen, dient de verlossing en het
zielenheil. Het typische middel hiertoe is de overtuiging, de aansporing en het goede
voorbeeld. Het is uiterst belangrijk dat deze twee domeinen met ieder aparte doelen
én middelen niet in elkaars gezagskringen worden toegelaten, zodat de staat zich
niet bemoeit met het individuele geweten en de kerk niet met het opleggen van
straffen aan ongehoorzamen.30
Bij Locke vindt men de belangrijkste argumenten voor tolerantie van de kant van

de staat. Zijn opvatting zou later de grondslag vormen voor volledige
godsdienstvrijheid: het individuele geweten kan niet gevormd worden door
staatsdwang. Ook de scheiding van kerk en staat, later door grondwetten bekrachtigd,
vindt bij Locke een eloquente rechtvaardiging.31 Zelf bleef hij gelovig christen en
aanhanger van de Engelse eenheidskerk. Kenmerk van zowel zijn religieuze als
zijn statelijke opvattingen was de redelijkheid: het geloof in de natuurlijke rede, dat
in en na de zeventiende eeuw steeds wijder werd verbreid en aanvaard. Pierre
Bayle heeft de rationele lijn van Locke verder uitgediept, waardoor deze opvatting
gemeengoed werd bij de verlichte burgerij.32
Spinoza (1632-1677) gaf eveneens een rationalistische rechtvaardiging van

tolerantie. Als afstammeling van de marranen, die sinds het einde van de zestiende
eeuw op de vlucht voor de Spaanse Inquisitie naar Amsterdam waren gekomen,
werd hij zelf ‘getolereerd’, mits zijn groep geen grote aanstoot zou geven aan het
stadsbestuur en geen gevaar zou opleveren voor de publieke orde. Zijn verbanning
op jeugdige leeftijd uit de joodse gemeenschap (1656) had mede te maken met de
angst voor aanstootgeverij. Hij ontving een gedegen opleiding, bestaande uit de
studie van het Hebreeuws, Latijn, de klassieke filosofie en de moderne
natuurwetenschappen. Na zijn verbanning leidde hij een teruggetrokken leven in
Rijnsburg, waar hij veel omging met de collegianten, daarna in Voorburg en Den
Haag. Daar ontwikkelde hij zich tot een zeer gezien en vermaard filosoof, die toch
steeds op zijn hoede moest zijn voor aanvallen op zijn persoon en op zijn werk, dat
onder vrienden, vooral in Amsterdam, circuleerde.
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Enkele van zijn leerlingen, de gebroeders Koerbagh, werden om hun vrijzinnige
denkbeelden vervolgd. Adriaan Koerbagh kwam in het Amsterdamse Rasphuis
gemarteld en uitgeput om het leven. Spinoza's opvattingen over tolerantie waren
mede voortgekomen uit een reactie op de kerkelijke intolerantie van zijn tijd - die
niettemin veel minder hevig was dan in Engeland en Frankrijk.
Het begrip tolerantie komt echter in zijn werk slechts één keer voor. Hij publiceerde

in 1670 zijn Tractatus theologico-politicus, waarin hij uitvoerig de uitleg van de Heilige
Schrift aan de orde stelt en zijn opvattingen weergeeft over de totstandkoming van
de heilige boeken, die door hemmeer als mensenwerk dan als ingevingen van God
werden beschouwd.
Om deze reden werd het boek in 1674, tegelijk met Leviathan van Hobbes, door

het Hof van Holland in de ban gedaan. Aan het einde van de Tractatus
theologico-politicus houdt Spinoza een vurig pleidooi voor de vrijheid om te
filosoferen, dat wil zeggen om vrij onderzoek te doen. De tolerantie bij Spinoza betrof
deze gewetensvrijheid en in veel mindere mate de vrijheid van godsdienst. De
predikanten die hem bij de autoriteiten verdacht maakten, gunde hij de volle vrijheid
niet.33
Spinoza was beducht voor een scheiding tussen kerk en staat, omdat hij de staat

nu juist zag als een rationeel tegenwicht tegen de irrationele wensen van
goedgelovigen onder leiding van verhitte en opzweperige predikanten.
Vertegenwoordigers van de staat moesten, zo schreef hij in de Tractatus politicus
(1677), er juist op toezien dat de religieuze leiders hun gelovigen niet van de ‘ware’
kennis zouden afhouden.
Vrijheid van denken en van spreken komt volgens hem in elk geval toe aan de

filosofen, de vrije onderzoekers en de vrijdenkers. Daar kan de staat slechts voordeel
bij hebben; in elk geval leidt het onderdrukken van het vrije denken tot groter kwaad.
Bovendien, wat niet verboden kan worden, moet de staat wel toestaan. Het denken,
als attribuut van de natuur, kan eenvoudig niet worden onderdrukt. Derhalve zal de
staat, gebaseerd op het rationele inzicht van burgers in de natuur, slechts bloeien
wanneer hij de burgers in staat stelt naar eigen inzicht hun leven en samenleven in
te richten. In hoofdstuk 20 van de Tractatus theologico-politicus wordt de stad
Amsterdam ten voorbeeld gesteld als een samenleving waarin geen onderscheid
wordt gemaakt tussen rijk en arm en waar niet gevraagd wordt van welke
godsdienstige overtuiging of nationaliteit men is. Tolerantie als vreedzame
coëxistentie bestond daar werkelijk. Die coëxistentie vormde tevens de beste
grondslag voor een blijvende gewetensvrijheid, voor tolerantie als deugd.
De tolerantiegedachte veranderde gedurende de zeventiende eeuw van karakter.

De ideeën van de remonstranten en van denkers als Locke en vele, anoniem
gebleven anderen, kregen langzaammaar zeker steedsmeer ingang. Vijandigheden
tussen de sekten en de vervolgingen om geloofswille namen in de loop van deze
eeuw af; althans in de Republiek was er steeds meer sprake van ‘religieuze
pluriformiteit’.34
Toch was de verbreiding van de tolerantiegedachte niet zozeer het gevolg van

de theorieën van de voorstanders van tolerantie. Integendeel. De tolerantie werd
in praktijk gebracht, los van enige theorie, vanwege de noodzaak ervan of de
voordelen die het in het alledaagse verkeer opleverde. Sociaal-economische
veranderingen en wetenschappelijke en culturele vooruitgang hebben er minstens
zo sterk toe bijgedragen dat aan het einde van de zeventiende eeuw de ergste
broedertwisten tot het verleden behoorden.35
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Vrijheidsdrang en tolerantie: de achttiende eeuw

Ook in de achttiende eeuw, de eeuw van de Verlichting, werd de Republiek ten
voorbeeld gesteld aan andere landen.Weliswaar taande demacht van de Republiek,
maar intern bloeide de wetenschapmet geleerden als 's-Gravesande en Boerhaave
en bestond er een welwarende burgerij met een wijdverspreid cultureel leven.
Bovendien was Holland nog steeds hét centrum van de internationaal opererende
uitgeverijen en drukkerijen, die de eerder gevestigde traditie van het drukken en
verspreiden van het vrije woord en het vrije denken; van boeken die elders verboden
waren, voortzetten. Deze boeken vonden grote aftrek bij een verlichte elite van
handelslieden en beoefenaren van kunsten en wetenschappen. De bezoeken van
buitenlandse intellectuelen en geleerden gingen door.36
De eeuw begon met de steeds wijdere verspreiding en aanvaarding van de

geloofsopvattingen van Locke en Bayle en eindigde met de eerste grondwet van
de Bataafse Republiek, waarin de vrijheid van godsdienst definitief werd vastgelegd.
Tolerantie werd van een gunst een recht en veranderde daardoor van karakter.
Maar voor het zover was, ondergingmen de vele nieuwe invloeden van de Verlichting
- onder meer de geschriften van Voltaire, Montesquieu, Kant en Goethe - die ertoe
bijdroegen dat het geestelijk klimaat niet meer uitsluitend werd beheerst door de
godsdienstkwestie, maar werd verlegd naar thema's als vrijheid van meningsuiting
in het algemeen, van drukpers en van vereniging en vergadering. Kortom, de
voorboden van een politieke revolte deden zich overal in Europa kennen. In de strijd
voor meer vrijheid speelde Holland geen hoofdrol, maar diende het geestelijke
klimaat hier ten lande wel als model van de zo begeerde vrijheid en
verdraagzaamheid. Romein constateerde dat ‘in de achttiende eeuw de
verdraagzaamheid van een nood een deugd, van negatief positief en van passief
actief werd’.37
De achttiende eeuw in Nederland verliep betrekkelijk vreedzaam en rustig. De

grote conflicten met het oude regime vonden elders in Europa plaats, zoals in
Frankrijk waar nietkatholieken nog steeds werden vervolgd en in een aantal gevallen
terechtgesteld. Maar dit klimaat van kalmte maakte wel een belangrijke vernieuwing
mogelijk, die later als een mijlpijl in de geschiedenis kon worden gekenschetst,
namelijk de ontwikkeling van de humanitaire gedachte.
In zijn in 1938 geschreven artikel ‘Over de menselijke waardigheid’ legt Romein

een rechtstreeks verband tussen het vooruitgangsgeloof van de achttiende eeuw
en een humanitaire sensibiliteit, die zich nu richtte op de vermindering van leed van
een ieder, niet slechts van demeest bevoorrechten. In abstracto waren deze ideeën
al aanwezig in de Romeinse Stoa en in de christelijke Bergrede, maar ze konden
in de achttiende eeuw - na de bloedige inquisitie, heksenvervolgingen en
godsdiensttwisten - op grote schaal aanspreken. De afschaffing van de slavernij in
Engeland in 1788, na een onderzoek naar de internationale slavenhandel, vormde
hiervan een voorlopig sluitstuk.38
Het mensbeeld werd gekenmerkt door geluksstreven in plaats van berusting in

lijden, door een aardse heilsverwachting in plaats van een hemelse, een individueel
zelfbewustzijn van de mens die zijn lot in eigen hand nam en de erkenning van een
principiële vrijheid en gelijkheid voor alle mensen. Het oude humanitas-ideaal met
zijn nadruk op verdraagzaamheid, dat door het Renaissance-humanisme bewaard
was gebleven, werd nu bij wijze van spreken gedemocratiseerd, dat wil zeggen voor
elk mens in principe openstaand en
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bereikbaar geacht. Uiteindelijk leidde de gedachte tot de algemene erkenning van
de rechten van de mens in de Franse Revolutie.
De filosoof die daartoe in zeer grote mate heeft bijgedragen was Voltaire

(1694-1778), vurig bestrijder van onrecht en intolerantie, letterkundige,
toneelschrijver, pamflettist, rebel en hoeder van de humaniteit. Als Fransman met
een moderne jezuïetenopleiding was hij door een driejarig verblijf in Engeland zeer
onder de indruk gekomen van de filosofie van Locke en van de wetenschappelijke
vernieuwingen van Newton. Een nuchtere, empirische kijk op het menselijk handelen
combineerde hij hierdoor met een hartstochtelijk gevecht tegen de corrupte en
intolerante machthebbers, waarbij hij voornamelijk de kerkelijke leiders op het oog
had.
Voltaire is vijfmaal in Holland geweest. Zijn eerste bezoek aan Den Haag maakte

hem meteen enthousiast voor deze stad. Later loofde hij het geestelijk klimaat van
steden als Den Haag, Leiden en Amsterdam en de denkbeelden die hij er aan trof.
Hij bezocht Boerhaave in Leiden en hij stond in direct contact met Hollandse
uitgevers, die zijn geschriften publiceerden, soms zelfs als ze nog niet helemaal af
waren.
‘Het is niet zo dat de Bataven boeken kunnen schrijven, maar gezien ze de

makelaars zijn van de hele wereld, verkopen ze zowel de geest als de eetwaren
van een andere natie.’39 Zijn Dictionnaire philosophique werd hier gretig gelezen.
Dit boekje, een verzameling alfabetisch gerangschikte korte essays, bevat ook een
hoofdstuk over tolerantie. Tezamen met zijn in 1763 verschenen Traité sur la
Tolerance levert dit de vindplaatsen voor zijn specifieke bijdrage aan de
tolerantiegedachte. Hij voegt in feite geen nieuwe ideeën toe aan die van Bayle en
Locke. De bijdrage van Voltaire bestaat vooral in de effectieve popularisering van
de idee van de verdraagzaamheid en in zijn soms furieuze aanvallen op de
intolerante behandeling van de hugenoten - toen nog steeds - in Frankrijk.
De Traité sur la Tolerance begint met de beschrijving van de roemruchte

zaak-Calas, een hugenotenfamilie in Zuid-Frankrijk, die volkomen ten onrechte,
mede door een bevooroordeelde publieke opinie, ter dood werd veroordeeld voor
de zelfmoord van een van de kinderen. Het strafproces in deze zaak voltrok zich
op een partijdige, ondoorzichtige en daarom oncontroleerbare manier, hetgeen voor
Voltaire aanleiding was om naast de intolerantie ook de afschuwelijke rechtspleging
aan te klagen. Uiteindelijk wist hij gedaan te krijgen dat het proces tegen de vader,
die al was terechtgesteld, werd herzien en de overige familieleden werden
vrijgelaten.40 Door zijn scherpe pen wist hij de soms simpele boodschap van
verdraagzaamheid voor alle religies en voor alle volken bij een groot lezerspubliek
ingang te doen vinden.
De ideeën over tolerantie, godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting werden

in de grote revoluties van de achttiende eeuw als waardevol erkend en wettelijk
vastgelegd in een grondwet. In 1776 in de Amerikaanse Constitutie, in 1789 in de
Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, in 1791 in Engeland, in 1798 in
Nederland. Door deze wettelijke verankering veranderde de verdraagzaamheid van
karakter. De eerste revolutionairen van de Franse Revolutie verdroegen de
verdraagzaamheid niet. Zij eisten rechten. In een van de eerste zittingen van het
nieuw gekozen parlement sprak Mirabeau de gedenkwaardige woorden: ‘Ik ga geen
tolerantie preken. De geheel onbeperkte vrijheid van godsdienst is in mijn ogen een
zo heilig recht dat het begrip tolerantie, als dat gebruikt wordt om dit uit te drukken,
bij mij de suggestie van tirannie wekt. Het bestaan van een macht die het recht
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L.A. Claessens, ‘Verklaring van de Rechten van den Mensch en van den Burger’, 1795,
gravure. Atlas Van Stolk, Rotterdam.
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heeft om iets te tolereren, vormt een inbreuk op de meningsvrijheid, omdat hij iets
tolereert en dus dat iets ook niet kan tolereren.’41 Logisch gezien had Mirabeau
gelijk. Als iets een subjectief recht is geworden, kan het niet meer als een naar
willekeur in te trekken gunst of toegeeflijkheid worden beschouwd. Religieuze
tolerantie in de oude zin van het woord bestond dus niet meer. Dit betekende echter
niet het einde van de tolerantiegedachte.

Politieke tolerantie en emancipatie

De Nederlandse staatsregeling van 1798 beloofde vrijheid, gelijkheid en
broederschap, in de geest van de Franse Revolutie. In 72 artikelen, voorafgegaan
door ‘Algemeene Beginselen en Burgerlijke en Staatkundige Grondregels’ werd een
begin gemaakt met een democratische staatsvorm. De rechten van burgers,
waaronder de zo belangrijke godsdienstvrijheid, werden erin gewaarborgd. In korte
tijd werd de grondwet enkele malen gewijzigd, namelijk in 1801, 1805 en 1806,
totdat in 1814 de eerste grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden onder meer
de gelijke berechtiging van de aanhangers van alle bestaande godsdiensten, met
inbegrip van de mogelijkheid te worden benoemd in alle ambten, proclameerde. De
negentiende eeuw kwam zo in het teken te staan van de graduele verwerkelijking
van vrijheid en gelijkheid. De tolerantiegedachte veranderde hierdoor van karakter.
Het ging nu steeds meer om de erkenning van achtergestelde groepen, die niet
meer ‘geduld’ wensten te worden en ook hun tweederangsstatus als burger kwijt
wilden.
Joden en katholieken hadden in de nieuwe democratie formeel gelijke rechten

gekregen, maar in de praktijk duurde de achterstelling voort. Men probeerde in het
nieuwe maatschappelijke klimaat de op papier verkregen rechten te verzilveren.
Dat ging niet helemaal zonder slag of stoot. Toen de grondwet van 1848 aan de
katholieken definitief een onbelemmerde uitoefening van hun godsdienst toestond
en in 1853 de bisschoppelijke hiërarchie werd hersteld, vond een kortstondige
herleving plaats van oude godsdienstige tegenstellingen en conflicten. De
Aprilbeweging van protesterende protestanten veroorzaakte een regeringscrisis,
maar de gelijkberechtiging werd niet meer ongedaan gemaakt.
Een langdurig emancipatieproces van de katholieken kon beginnen. Andere

emancipatiebewegingen, zoals eerst die van de arbeiders en later die van vrouwen,
zouden volgen. De negentiende eeuw werd in feite een nieuw strijdtoneel, waarin
politieke tolerantie en emancipatie de plaats gingen innemen van religieuze tolerantie.
Andere groepstegenstellingen traden op de voorgrond en het ging daarbij
voornamelijk om het verwerven van nieuwe rechten. Dit maakte het strijdtoneel
grimmiger. Religieuze tolerantie immers kon vaak worden afgedwongen door de
staatsmacht, die enerzijds kerkelijke dissidenten of vrijdenkers beschermde tegen
fanatieke kerkleiders, en anderzijds die kerkelijke leiders aanspoorde tot matiging.
De door Locke theoretisch beredeneerde scheiding tussen kerk en staat schiep
mogelijkheden tot pragmatisch bestuur. Maar bij de politieke tolerantie was de staat
zelf in het geding.
Het is niet verwonderlijk dat in deze lange periode van nieuwe en verscherpte

groepstegenstellingen de idee van tolerantie op de achtergrond raakte. In het
Koninkrijk der Nederlanden stond het denken over tolerantie stil. Niet echter in het
buitenland. De twee grote theoretici over tolerantie in de negentiende eeuw waren
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Bij beiden wordt de tolerantiege-
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dachte geseculariseerd. Wetenschap neemt de plaats in van religie. De tolerantie
wordt in dienst gesteld van de waarheid, niet meer van het individuele geloof.
Mill werkte de reeds bij Locke aanwezige individualistisch-liberale opvatting van

tolerantie verder uit en gaf in zijn geschriften een utilistische rechtvaardiging ervan:
tolerantie is nuttig voor het vinden van waarheid en daarmee ook voor het bevorderen
van de welvaart.42 Bij Mill vindt men drie belangrijke argumenten voor het belang
van tolerantie, waarvan de eerste twee rechtstreeks ontleend zijn aan Locke en de
derde volkomen nieuw is. Het eerste argument heeft betrekking op de verhouding
tussen individu en samenleving. Ieder is zijn of haar eigen gids in het oordelen en
beslissen en daarbij hoed(st)er van de eigen belangen. De samenleving dient primair
respect te hebben voor de individuele autonomie van mensen. Het tweede argument
is eveneens Lockeaans: overtuigingen kunnen niet worden bepaald door dwang;
men kan gedwongen worden op een bepaalde manier te handelen, maar nimmer
om op een bepaalde manier te denken. Derhalve zijn waarheid en dwang niet met
elkaar te verenigen. De afwezigheid van dwang (en geweld) voorziet in een positieve
aanmoediging tot waarheidsvinding. Zo ontstaat de vrije markt van ideeën. Het
derde argument wordt ontleend aan een historisch optimisme, een geloof in de
vooruitgang van de wetenschappelijke waarheid. Tolerantie is goed, zegt Mill, voor
het laten opbloeien van een zo groot mogelijke diversiteit van meningen en
gedachten, die dan vanzelf uitkristalliseren in vaste zekerheden. Discussie en kritiek,
zowel in wetenschappelijke als in geloofszaken en in ethische kwesties, brengen
de waarheid dichterbij: ‘As mankind improve, the number of doctrines which are no
longer disputed or doubted will be constantly on the increase and the well-being of
mankind may almost be measured by the number and gravity of the truths which
have reached the point of being uncontested.’43
De drie pijlers van de tolerantie bij Mill, individualisme, rationalisme en historische

vooruitgang, hebben tot op de dag van vandaag een enorme invloed gehad op het
algemene denkklimaat in de westerse democratieën. Onbewust hebben velen deze
argumenten voor tolerantie verinnerlijkt. De vrijheid van wetenschapsbeoefening
berust erop. De gedachte dat tolerantie vooral bestaat uit het koesteren en
bevorderen van een zo'n groot mogelijke diversiteit van meningen, gaat terug op
Mill.
De vrijheid en de tolerantie blijven ook bij Mill begrensd, vooral wanneer

handelingen feitelijke schade toebrengen aan medemensen. Het befaamde
‘harm-principle’ van Mill biedt een principiële, zij het vage en nader te bepalen
maatstaf voor het actief optreden van de staat. Hiermee stemmen de moderne
opvattingen over tolerantie eveneens overeen met de in de negentiende eeuw
ontwikkelde visie van Mill: er is geen tolerantie zonder intolerantie ten opzichte van
een groter kwaad. Het optimisme van Mill inzake vrijheid en vooruitgang werd echter
sterk op de proef gesteld in de verdere gang van de geschiedenis. De eerste helft
van de twintigste eeuw werd bij uitstek gekenmerkt door onverdraagzaamheid,
onrecht, ongelijkheid, onmacht, destructie en geweld. De eerste tekenen hiervan
kondigden zich aan in het interbellum, een tijdvak, waarin vlaggen en vaandels,
totalitaire ideologieën en politieke leuzen zo overheersend aanwezig waren, dat de
tolerantiegedachte slechts aan de orde kwam bij het vraagstuk van de tolerantie
tegenover niet-tolerante groepen.
Dit was het thema van de oratie in 1936 van de Amsterdamse rechtsgeleerde G.

van den Bergh, getiteld ‘De democratische staat en de niet-democratische partijen’.
Hij zag een direct verband tussen democratie en verdraagzaamheid, omdat in een
democratie alle standpun-
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ten vrijelijk kunnen worden geuit. ‘Het diepste wezen der democratie (is) veeleer in
haar verdraagzaamheid, in haar eerbied voor de persoonlijkheid van ieder mens te
vinden, dan in het meerderheidsbeginsel.’44 Maar wat gebeurt er als
niet-democratische partijen langs democratische weg aan de macht proberen te
komen om dan het democratische beginsel te vervangen door het
nationaal-socialistische leidersbeginsel?Was dat enkele jaren eerder al niet gebeurd
in Duitsland?
Op de vraag of men tolerant moet zijn tegenover intolerantie antwoordt Van den

Bergh met een duidelijk nee. Democratie moet worden verdedigd tegen dictatuur,
ook als daarbij democratische rechten (tijdelijk) moeten worden geknot. Zo vindt
ook de tolerantie haar grenzen wanneer waarden die men hoger en belangrijker
acht, direct gevaar lopen. Tolerantie wortelt in een bewuste en actieve
humaniteitsgedachte, die het noodzakelijk maakt op te treden tegen al hetgeen niet
geduld kan worden.
Voor de westerse geallieerden was de Tweede Wereldoorlog een strijd tegen de

dictatuur, tegen intolerantie en fanatisme, tegen rassendiscriminatie en de massale
vernietiging van bevolkingsgroepen, die vervolgd werden, niet zozeer om hun geloof
of politieke overtuiging, maar om hun ras of omdat zij ‘anders’ waren.

Tolerantie en consensus na de Tweede Wereldoorlog

Pleidooien voor tolerantie komen voort uit ervaringen van intolerantie. De herleving
van de tolerantiegedachte na de Tweede Wereldoorlog kwam tot uiting in de
oprichting van de Verenigde Naties (1945), de opstelling van de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens (1948) en het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (1950), dat bij wijze van
spreken de grondwet van de Raad van Europa werd. Er wordt in deze verdragen
een absolute waarde toegekend aan het individu, dat tevens wordt beschermd tegen
discriminatie op basis van geloof, ras of politieke overtuiging. Er komt meer aandacht
en ruimte voor de erkenning van minderheidsgroepen en voor verbetering van de
leefomstandigheden van de burgers, in het bijzonder van achtergestelde groepen.
Bestrijding van uitbuiting en armoede wordt gezien als een wettelijke opdracht aan
regeringen. Deze juridische verdragen geven tevens de grenzen aan van de
tolerantie: wat in strijd is met de rechten van de mens kan en hoeft niet geduld te
worden.
Gekoloniseerde volkeren wilden niet meer gedoogd en verdragen worden of in

hun eigen land als tweederangsburgers behandeld. Ze eisten nu zelf hun rechten
op. Het emancipatieproces dat zich in de westerse wereld voor achtergebleven
sociale groepen aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste
eeuw had voltrokken, werd nu op wereldschaal gevolgd door nieuwe naties, die
echter intern vaak moeite hadden de theorie van tolerantie en erkenning van
mensenrechten in praktijk te brengen. Schendingen van de universele rechten
vinden met grote regelmaat plaats in vele landen over de gehele wereld.45
Ook in de westerse wereld werden de hoge idealen van universaliteit op de proef

gesteld door de verscherping van de politieke groepstegenstellingen onder invloed
van de Koude Oorlog. In de door het communisme beheerste wereld vond
onderdrukking van niet-communisten plaats en werden dissidenten in showprocessen
tot levenslange dwangarbeid veroordeeld.46 De Servo-Kroatische schrijver Danilo
Kis trekt in een van zijn verhalen bewust
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een vergelijking tussen de geloofsvervolgingen in de vijftiende en zestiende en de
terreur en terechtstellingen in de twintigste eeuw.47 Totalitaire politieke ideologieën
hebben pseudo-religieuze kenmerken en daardoor kregen orthodoxie en
achtervolgingswaan een moderne verschijningsvorm.
In de Verenigde Staten vond in de jaren vijftig onder leiding van senator McCarthy

een ware ‘heksenjacht’ plaats op alle personen (journalisten,
wetenschapsbeoefenaren, actrices, filmmakers) die van communistische sympathieën
werden verdacht. In 1953 werd het echtpaar Rosenberg wegens spionage ter dood
veroordeeld en op de elektrische stoel geëxecuteerd, hoewel - naar later gebleken
is - er geen enkel bewijs was voor de betrokkenheid van Ethel Rosenberg. In
Nederland werd de communistische partij, die een belangrijke rol had gespeeld in
het verzet, niet verboden, maar haar leden werden wel zoveel mogelijk geweerd uit
ambten en betrekkingen, hetgeen vaak gepaard ging met heimelijke nasporingen
van de persoonlijke levenswandel. Dit gebeurde niet zonder fanatisme. De Eenheids
Vak Centrale werd niet toegelaten tot de naoorlogse samenwerkingsvormen op het
gebied van arbeid en economie, want deze samenwerking veronderstelde een
consensus over de basiswaarden van de democratie.
Politieke tolerantie (het toelaten van politiek vijandige ideeën, acties en

organisaties) bleek dus vele malen moeilijker te zijn dan het geloof in de nieuwe
universele beginselen of het onderhouden van de nu reeds lang bestaande religieuze
tolerantie. Door de erkenning van alle bestaande godsdiensten als gelijkwaardig
was er een systeem ontstaan van naast elkaar, maar niet met elkaar levende
geloofsgemeenschappen, die op een typisch Nederlandse wijze zeer veel
maatschappelijke activiteiten in eigen kring lieten plaatsvinden. De verzuiling als
een permanente manifestatie van het vreedzaam naast elkaar leven (de eerste
gradatie van tolerantie) leidde tot een bereidwillige samenwerking tussen elites aan
de top van elke zuil, met een gelijktijdige institutionele scheiding van de achterban
van katholieken, protestanten, socialisten en ‘algemenen’ (o.a. liberalen, humanisten,
onkerkelijken). Aan de basis ging men, buiten de arbeidssfeer, niet veel met elkaar
om. Het aantal gemengde huwelijken was niet groot.48
Maatschappelijk gezien bood de verzuilde samenleving eenmodel waarin religieus

en maatschappelijk gedifferentieerde groepen niettemin in een groter verband bijeen
werden gehouden: eenheid in verscheidenheid. Op een viertal maatschappelijke
gebieden liet die samenleving inderdaad gedurende de decennia na de oorlog een
opmerkelijke, ook in het buitenland opgemerkte, verdraagzaamheid zien. Eerst
vanaf de jaren vijftig op het gebied van de behandeling van misdadigers, die mede
tot stand was gekomen door de bittere ervaringen van leden van de Nederlandse
elites tijdens gevangenschap in de Tweede Wereldoorlog. Daarna op het gebied
van religieuze vernieuwingen en oecumenische samenwerking op kerkelijk gebied,
vanaf het begin van de jaren zestig. Vervolgens in de houding jegens nieuwe
seksuele uitingen, jegens homoseksualiteit, nieuwe leefvormen en leefstijlen (vanaf
1965). Ten slotte in de opvang en inpassing van etnische minderheden in de
Nederlandse samenleving (vanaf 1975). De verklaring voor deze tolerante houding,
omschreven als het achterwege laten van negatieve reacties op negatieve
verschijnselen, ligt in een politiek van accommodatie, zoals die door Lijphart is
beschreven.49
Lijphart heeft het politieke aspect van de religieuze en sociale coëxistentie in

Nederland ‘accomodatie’ genoemd, een gelukkig gekozen term: aanpassing aan
omstandigheden en

D.W. Fokkema en Frans Grijzenhout, Rekenschap: 1650-2000



137

aan elkaars eigenaardigheden. Deze politiek van aanpassing kan een
grondvoorwaarde zijn voor authentieke verdraagzaamheid, maar mag er niet mee
worden geïdentificeerd. Een van de gevolgen van deze politiek van accommodatie
was het sluiten van compromissen aan de top, die echter vaak zo vaag waren, dat
er in de praktijk zeer uiteenlopende interpretaties aan konden worden gegeven.
Vaagheid aan de top correspondeerde zo met een wijd verbreid gebruik van
discretionaire bevoegdheid binnen instellingen op bijna alle niveaus.50 In het strafrecht
leidde dit tot een neutralisering van extreme reacties op misdaad en misdadigers,
zich uitend in een veelvuldig gebruik van het sepot, in het geringe gebruik van
gevangenisstraf en in relatief lage en milde straffen, opgelegd door de strafrechter.
Een studie van Downes toont aan dat in vergelijking met andere landen, bijvoorbeeld
Engeland, ons land in dit opzicht buitengewoon tolerant was.51 De criminoloog Van
Whering constateerde dat tot 1985 geen law and order-beleid mogelijk was. Enerzijds
hadden de sociaaldemocraten van oudsher een aversie tegen het gebruik van
(lange) gevangenisstraf, anderzijds wilden de christen-democraten straffe
maatregelen op het gebied van abortus, euthanasie, homoseksualiteit, pornografie
en druggebruik. De liberalen stemden niet in met de socialistische lage straffen,
noch met de christelijke reactie op morele onderwerpen, zodat het resultaat van
deze coalities een vaag en mild beleid op het justitiële gebied is geweest.52 De
pluraliteit van minderheden wordt zichtbaar in de praktijk. Tolerantie kan gezien
worden als een functioneel vereiste voor een samenleving die verdeeld is langs
sociale, religieuze en morele lijnen.
Het hoogtij van de verzuiling verliep rond 1965. Door de secularisatie en de enorme

groei van materiële welvaart veranderden de normen omtrent gedrag en immaterieel
welzijn. Gesteund door de traditie van mildheid afkomstig van de
accommodatiepolitiek konden in de jaren zestig en zeventig op uiteenlopende
gebieden afwijkende gedragingen en levensstijlen vrolijk opbloeien.
Nieuwe vormen van seksueel gedrag werden uitgedragen en erkend. Nieuwe

vormen van religieus bewustzijn en van het pauselijk gezag afwijkende religieuze
overtuigingen ontstonden en werden plaatselijk erkend. Nieuwe, zojuist aangekomen
minderheden, deels afkomstig uit de voormalige koloniën, kregen hun plaats in de
Nederlandse samenleving. Ten slotte werd druggebruik de gewoonste zaak van de
wereld, vooral in de grote steden, waartegen slechts met mondjesmaat werd
opgetreden.53

Hedendaagse tolerantie

In 1984 hield de historicus E.H. Kossmann de Coornhert-rede te Gouda, getiteld:
‘Tolerantie toen en nu’. Hij beschreef daarin de situatie hier te lande in de zestiende
en zeventiende eeuw, waaruit duidelijk naar voren kwam dat ‘de Nederlandse
Republiek toen als een eiland van verdraagzaamheid’ werd beschouwd.54De vrijheid
van meningsuiting was groter dan elders in Europa, er was geen staatskerk noch
eenheid van godsdienst, en katholieken konden, zij het met voorzichtigheid, hun
godsdienstoefeningen houden. Bovendien was ‘de hele inrichting van de Republiek
zo ingewikkeld en zo versnipperd dat het gelovigen en ongelovigen, boekschrijvers
en boekdrukkers niet moeilijk viel door de mazen van het net der wetten te slippen,
te meer daar de stedelijke en provinciale bestuurders weinig neiging toonden
bepalingen die zij uit respect voor de gereformeerde kerk hadden geno-
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men, werkelijk uit te voeren’.55 En, ingaande op de commerciële belangen bij een
tolerant bestuur vraagt Kossmann: ‘Hoe zou een metropool als Amsterdam, het
handelscentrum van Europa met zijn stapelmarkt en zijn wereldwijde betrekkingen,
eenvormigheid kunnen opleggen aan de bonte bevolking die binnen zijn muren
woonde?’56
Het is verleidelijk om in deze beschrijving een rechtstreekse parallel te trekken

met het Amsterdam van het jaar 2000. Met uitzondering van de stapelmarkt, lijken
immers alle typeringen ook heden ten dage nog te gelden: een bonte verzameling
inwoners, een veelheid aan godsdiensten en kerkjes, de mazen van de wet en het
gedogen. Toch heeft het naar de mening van Kossmann ‘geen zin om de tolerantie
van toen te vergelijken met die van nu’.57 De macht van de staat was veel geringer
dan tegenwoordig. Er was geen eenheid in gemeenschap en cultuur, maar het feit
dat de centrale overheid niet veel kon uitrichten had als gunstig gevolg dat die,
anders dan in de omringende landen, ook minder middelen had om onverdraagzaam
te zijn.
Hoewel Kossmann gelijk heeft wat betreft het bijzondere karakter van de religieuze

tolerantie in die periode, blijft één gemeenschappelijk kenmerk tussen de situatie
toen en nu opvallend aanwezig, namelijk het pluralisme; een veelheid van groepen,
opvattingen, nationaliteiten, levenswijzen bijeen op een betrekkelijk klein gebied.
Tolerantie gedijt in zo'n pluriforme situatie, maar is er ook een voorwaarde voor. De
oorspronkelijke religieuze tolerantie, het verdragen en respecteren van andere
geloofsovertuigingen, liep historisch uit op de vestiging van democratische rechten.
Een moderne democratie met zijn veelheid van opvattingen, gedragingen en
levensstijlen schept een klimaat voor moderne tolerantie, maar markeert tegelijk
door een scherpe bewaking van individuele rechten, ook de grens ervan. Etnische
minderheden willen, analoog aan de burgers van de Franse Revolutie, niet
getolereerd worden maar in hun bestaansrecht erkend worden. Tegelijkertijd gaat
een multiculturele samenleving niet zo ver dat aan elke groep een geheel eigen
gedragspatroon wordt toegestaan wanneer dit gedrag in strijd komt met bestaande
rechten en vrijheden.
Pluralisme en tolerantie gaan hand in hand. De parallel met vroeger ligt hierin dat

ook in deze tijd een zekere scepsis bestaat over demogelijkheid tot absolute juistheid
van morele en maatschappelijke oordelen. Zelfs als men in principe dezelfde morele
beginselen aanhangt, wordt het moeilijk om de verschillende interpretaties en
praktische toepassingen met absolute zekerheid te verkondigen. De conclusie die
de Amerikaanse filosoof John Rawls hieruit trekt, wordt algemeen aanvaard: ‘We
must draw the obvious lessons of our political history since the Reformation and the
Wars of Religion, namely that we must recognize and accomodate the plurality of
conflicting, and indeed incommensurable conceptions of the good affirmed by the
members of existing democratic societies.’58 In zo'n situatie wordt het zelfs onzeker
wat nu eigenlijk onder tolerantie kan of moet worden verstaan en staan vele
betekenissen van deze - nog algemeen als deugd beschouwde - houding naast
elkaar. Tolerantie zelf is dus constant onderhevig aan wisselende interpretaties en
wordt aangevoerd ten behoeve van zeer uiteenlopende belangen. Er is geen
gefixeerde uitleg of rechtvaardiging en verschillende theorieën van tolerantie worden
bij verschillende gelegenheden, bewust of onbewust, tegen elkaar uitgespeeld.
Dit wordt duidelijk bijvoorbeeld bij de discussie over het al of niet toelaten van het

gebruik van en de handel in (soft)drugs. In dit debat worden argumenten gebruikt
die ont-
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Frits Müller, ‘Ik hou van Holland’, 1993. Karikatuur van het Nederlandse drugsbeleid.

leend zijn aan Lockeaanse theorieën van individuele autonomie en het recht op een
eigen keuze. Argumenten à la Mill vindt men in het standpunt van ‘onderzoek alles
en behoud het goede’ en in het onschadelijkheidsbeginsel. Zolang men niemand
kwaad doet, moet men het zelf weten en mag men het zelf uitmaken. Moderne
geluksargumenten worden soepel afgewisseld met uit de geschiedenis van de
tolerantie bekende pragmatische argumenten: repressie van het gebruik schept een
groter kwaad, de volksgezondheid loopt minder gevaar bij gedogen dan bij
repressie.59 Zelfs het volledig vrijgeven van drugs wordt met traditionele argumenten
pro tolerantie gerechtvaardigd, namelijk dat door een verbod het grotere kwaad van
de drugshandel slechts wordt geholpen en dat het druggebruik door repressie en
gedogen slechts toeneemt. Wat vroeger het zaad der martelaren genoemd werd,
heet thans nederwiet.
Er is geen consistentie in de theorie en de praktijk van moderne tolerantie. In

Nederland worden ondanks de nationale trots een tolerante natie te zijn, nauwelijks
serieuze politiektheoretische en filosofische analyses gemaakt betreffende tolerantie,
dit in tegenstelling tot in het buitenland.60
Op enkele andere terreinen blijkt echter wel dat een aanhoudende discussie

gaande is over de inhoud en de grens van moderne tolerantie, bijvoorbeeld bij het
aftasten van de grenzen van de vrije meningsuiting, bij de discussie over
waardenpluralisme en de rol van de staat, bij de herleving van nationalistische
gevoelens en de invloed van immigratie, en ten slotte bij het soms diffuse debat
over de ‘multiculturele samenleving’.
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Beledigingen vormen meestal een eerste negatieve reactie op de aanwezigheid of
handelwijzen van nietgewaardeerde of niet gewenste personen of groepen, zoals
vreemdelingen of andersdenkenden. Het achterwege laten van beledigingen is een
uiting van tolerantie, het beledigen zelf een begin van intolerantie. Na de Tweede
Wereldoorlog is de gevoeligheid voor openbare beledigingen groter geworden,
terwijl tegelijkertijd door de geweldige vlucht van de media de menings- en
uitingsvrijheid is vergroot. Conflicten kunnen derhalve niet uitblijven. Journalisten
beledigen orthodoxe christenen (‘christenhonden’), orthodoxe christenen of
bisschoppen beledigen homoseksuelen. In elk van deze en soortgelijke gevallen
komt de vraag naar voren tot hoever men het recht van vrije meningsuiting beschermt
en waar de (strafbare) belediging begint. Hoe tolerant dienen de beledigden zich
op te stellen? Hoe tolerant dient de staat, in casu het Openbaar Ministerie, zich op
te stellen om niet bij elk incorrect geluid in te grijpen (bijvoorbeeld bij emotionele
uitingen ten aanzien van een asielzoekerscentrum)?
De grenzen in deze gevallen worden telkens door de rechter bepaald, op basis

van bestaande wetten, en de rechter in Nederland neemt een ruime marge van
tolerantie in acht.61 De grensbepalingen van de uitingsvrijheid in moderne
democratieën zijn echter constant in beweging, waarbij het klassieke onderscheid
tussen denken, uiten en gedrag niet meer blijkt te voldoen. Bollinger besteedt er in
zijn studie The Tolerant Society uitvoerig aandacht aan, waarbij hij de moeilijke
gevallen niet overslaat.62 Wanneer valt ‘filthy speech’ onder de uitingsvrijheid en
wanneer wordt het een aanzetten tot vreemdelingen- of rassenhaat? Het mondeling
of schriftelijk ontkennen van de Holocaust is een strafbaar feit in Duitsland, maar
krijgt in de Verenigde Staten de bescherming van het Eerste Amendement op de
Grondwet. De komst van het internet heeft de controle op kwaadsprekerij,
beledigingen en het via beeld of geschrift verspreiden van onwelvoeglijke of
intimiderende uitingen in feite onmogelijk gemaakt. Wordt tolerantie hierdoor een
achterhaald begrip? Als alles mogelijk is, is er niemand meer om te gedogen of om
gedoogd te worden.
De discussie over de rol van tolerantie in het waardenpluralisme geeft voorlopig

meer vaste bodem onder de voeten. Gegeven de enorme variëteit aan opvattingen,
levensopvattingen en mensbeschouwingen in de moderne samenleving, wordt het
geloof in de juistheid van elk van deze opvattingen ondermijnd. Relativisme en
scepsis liggen voor de hand. In deze situatie vallen er tenminste twee
tolerantie-theorieën te bespeuren. De eerste opvatting van tolerantie sluit zeer nauw
aan bij de individualistische opvatting van Locke en Mill. Elk individu maakt zelf uit
welke oordelen voor hem of haar de juiste zijn. Omdat andere individuen eenzelfde
recht op eigen gewetens- en meningsvorming bezitten, dienen de individuele
opvattingen van een ieder met respect te worden tegemoet getreden. Tolerantie
bestaat dan uit het recht op eigen oordeel èn het respect voor de meningen en
meningsuiting van anderen, hoe vreemd of anders die ook moge zijn. De burgers
hebben als losse eenheden van een samenleving weinig gemeenschappelijks,
behalve hun individuele rechten en het respect voor elkaar. Zo ontstaat er een grote
zone van onverschilligheid in een zee van individuele rechten. Voor enkele schrijvers,
onder wie Ignatieff,63 is dit de logische uitkomst van de ontwikkeling van de moderne
samenleving, die op deze wijze hevige conflicten of broedertwisten tot een minimum
kan beperken. Maar onverschilligheid is geen tolerantie, zoals uit de omschrijving
van tolerantie bleek. Als bijna niets meer ‘erg’ gevonden wordt, heeft men ook niets
meer te dulden of te vrezen.
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Tegenover deze liberaal-individualistische opvatting staat een meer
communitaristische tolerantieopvatting, onder andere verdedigd door MacIntyre en
Kymlicka.64 Willen individuen zich tot een zelfstandig denkende en oordelende
persoon ontwikkelen, dan is het noodzakelijk tot een sociale groep te behoren met
eigen normen en waarden. Slechts op basis van de moraal van een groep, waar
men vrijwillig toe behoort en wil blijven behoren, is het verkrijgen van een identiteit
mogelijk. Gezin, familie, religieuze gemeenschappen en andere vrijwillige organisaties
vormen het web van de samenleving. De samenleving is in deze visie in elk geval
geen verzameling waarin alle cellen los naast elkaar staan en geen verbinding
vormen.65 Tolerantie betekent dan niet de nadruk leggen op individuele autonomie,
maar het respecteren van de verschillende morele gemeenschappen, zoals
bijvoorbeeld een katholieke, een joodse, een moslimgemeenschap. Ook
niet-religieuze gemeenschappen kunnen hier als voorbeeld worden genomen:
professionele groepen, kunstenaars, milieugroepen, actiegroepen. Binnen die
gemeenschappen kunnen normen en waarden heersen die totaal verschillen van
die van andere gemeenschappen, maar men matigt zich geen oordeel aan over
interne groepsnormen. De samenleving is opgebouwd als een gemeenschap van
dergelijke gemeenschappen.
Deze twee visies op tolerantie, die soms elk als de ‘moderne’ visie op tolerantie

naar voren worden geschoven, zijn in principe slechts moeizaam met elkaar te
verzoenen. De opvattingen over de rol van de staat lopen uiteen. In de
liberaal-individualistische visie is de staat inhoudelijk neutraal ten opzichte van alle
individuele oordelen. De staat dient die individuele autonomie te beschermen. In
de communitaire visie dient de staat de gemeenschappen in staat te stellen te
floreren en hun zelfs groepsrechten te verschaffen. De staat is hier nimmer neutraal.
De staat staat afwijkende rituelen en dogma's toe zonder dat men angst hoeft te
hebben voor strafmaatregelen.
In tal van kwesties waar tolerantie gevraagd wordt in de hedendaagse

samenleving, botsen deze twee visies op elkaar. Het meest dramatische voorbeeld
hiervan was de Rushdieaffaire, waar de kunstenaar zich beriep op een volkomen
vrije, autonome en ongehinderde uitoefening van zijn kunst, en waar een
gemeenschap respect opeiste voor niet door de kunstenaar gedeelde waarden. De
Rushdie-affaire was een van de dilemma's voor hedendaagse tolerantie.66
Op het herlevend nationalisme als reactie op een grote stroom immigranten in

vele westerse landen wordt mutatis mutandis uiteenlopend gereageerd. Ignatieff is
voorstander van het verminderen van nationaliteitsgevoelens ten gunste van een
wereldwijd in praktijk gebracht individualisme, dat zich met de nodige tolerantie en
onverschilligheid (cynisme?) weet te handhaven.67 De gemeenschapsdenkers zijn
voorstander van een (gematigd) nationalisme dat zich juist door gemeenschappelijke
normen en waarden sterk maakt voor de bescherming van humanitaire waarden.
Uiteindelijk blijft de gemeenschapsvisie berusten op de erkenning vanmensenrechten
en het respecteren van de basisregels van de liberaaldemocratische samenleving.
Het debat over het multiculturalisme tenslotte wordt bemoeilijkt door de

onopgehelderde en in wezen onoplosbare spanning tussen de tweemoderne visies
op tolerantie. In de communitaire visie dient de multiculturaliteit in een samenleving
zo veel mogelijk bevorderd te worden. Soms wordt onder de noemer van tolerantie
elke mening, elke uiting en levenswijze verwelkomd en toegejuicht: hoe meer zielen
of zuilen, hoe meer vreugd. Een
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negatieve of zelfs afstandelijk-neutrale houding jegensminderheden wordt als gebrek
aan tolerantie beschouwd.68 Maar ondanks de echo van Mill die in deze opvatting
doorklinkt, wordt het tolerantiebegrip te zeer opgerekt: wat verwelkomd wordt, kan
niet als negatief worden ervaren (tolerantia non est nisi in malis). Het toejuichen
van een zo groot mogelijke diversiteit is toch iets anders dan het aanvaarden of
dulden ervan. De liberaal-individualistische visie op het ontstaan van een
multiculturele samenleving erkent de veelheid van niet met elkaar te verenigen
normen en waardenpatronen. Maar toch is tolerantie hier geen morele
onverschilligheid of ‘alles goed vinden’.69 Men heeft wel degelijk eigen morele
maatstaven voor gedrag. Tolerantie houdt daar op waar hetgeen niet (meer)
verdragen kan worden, ook niet meer met overreding kan worden gestopt. De grens
van deze tolerantie wordt gemarkeerd door het toebrengen van lichamelijk leed en
letsel en zware psychische schade (het harm-principle van Mill).70 Waar mensen en
mensenlevens gevaar lopen past geen berusting in cultureel relativisme dat aan
elke gedragsuiting een even grote waarde toekent. Een aantal opvoedings- en
huwelijkspraktijken in de multiculturele samenleving kunnen in de
liberaal-individualistische visie derhalve niet aanvaard worden.
De fundamentele rechten van de mens maken de tolerantie niet overbodig. Ze

maken haar tot een belangrijke aanvullende voorwaarde voor een humane,
fatsoenlijke samenleving. Hedendaagse tolerantie, in beide visies, opent de nuttige
mogelijkheid dat op moeilijke of als moeilijk ervaren sociale situaties gereageerd
kan worden met flexibiliteit en openheid. Het dragen van hoofddoekjes op school
en op het werk kan, zoals in Frankrijk, tot een nationale affaire worden gemaakt,
met een zware symbolische lading (‘scheiding van kerk en staat’). Het kan ook,
zoals in Nederland, in de juiste proporties worden bezien. Binnen de
liberaal-individualistische visie op tolerantie wordt er door het dragen van
hoofddoekjes geen schade toegebracht en geen regels of rechten van anderen
geschonden. In de communitaire visie kan het worden gezien als een groepsrecht,
dat principieel aan de minderheidsgroep toekomt.

Slotopmerking

Tolerantie is het opschorten van een negatieve reactie op een als negatief ervaren
idee, persoon, opvatting, groep of organisatie, kortom op iets dat men afkeurt. Als
men vasthoudt aan deze nauwkeurige omschrijving van het begrip tolerantie, dan
is het mogelijk een zekere historische continuïteit aan te tonen die loopt van de
religieuze tolerantie in de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw, via de
rationalistische opvattingen van tolerantie en vrijheid in de achttiende eeuw tot en
met de hedendaagse geseculariseerde uitingen van tolerantie in een pluralistische
maatschappij.
Tolerantie biedt de mogelijkheid een definitief oordeel (voorlopig) nog open te

houden. Andere morele houdingen hebben deze eigenschap niet. Steeds bestaat
een neiging om op moeilijke situaties en op vreemde praktijken te reageren in
dichotome termen: goed/kwaad, juist/verkeerd, ethisch/onethisch, rechts/links,
racistisch/niet racistisch en dergelijke. De maatschappelijke werkelijkheid van een
pluralistische samenleving is complex en vraagt enorm veel begrip van haar burgers.
Tolerantie - in de drie in deze bijdrage onderscheiden gradaties van tolerantie als
vreedzame coëxistentie, als erkenning van rechten en als deugd - kan ertoe bijdragen
deze complexiteit te laten voortbestaan. Zij kan
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voorkómen dat het ingewikkelde samenleven tot simpele stereotyperingen,
vooroordelen en moreel beladen groepsonderscheidingen (waar het virus van de
intolerantie zich schuil houdt) wordt teruggebracht. Deze maatschappelijke functie
heeft tolerantie door de eeuwen heen gehouden.
Nederland heeft een traditie van tolerantie in wisselende mate en met telkens

uiteenlopende inhoud in stand gehouden, waarbij de nadruk meer lag op de praktijk
van tolerantie dan op de theorie. De theoretici, de gidsen van de tolerantie, waren
voornamelijk reuzen van de Europese cultuur (Erasmus, Castellio, Locke, Bayle,
Voltaire, Mill), maar zij keken en verwezen daarbij herhaaldelijk naar de praktische
realisering van vrede, vrijheid en verdraagzaamheid in ons land, een gidsland zonder
gidsen, met Erasmus als de grote uitzondering.
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Jan Toorop, Affiche ter aanmoediging van de aankoop van loten bij de Nationale
Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, Den Haag, 1898. Stedelijk Museum, Amsterdam.
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6 Strijd om de openbaarheid:
sekse, cultuur en politiek in Nederland
Marjan Schwegman

Blijf gezegend, land der Vadren,
Make u eendracht sterk en groot,
Blijve 't volk der Koninginne,
Houw en trouw in nood en dood,
Doe zoo ieder 't woord gestand:
'k Heb u lief, mijn Nederland.

Aldus de laatste strofe van het bekende lied ‘Waar de blanke top der duinen’,
geschreven ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina.1 Via de
Hollandse duinen werd Nederland aan het huis van Oranje vastgesmeed. Deze
verbinding was op zichzelf niet nieuw. Nieuw was wel dat het Huis van Oranje nu
werd vertegenwoordigd door een vorstin. De vrouwelijke sekse kreeg daardoor,
gewild of niet (officieel had het geslacht van de monarch uiteraard geen betekenis),
een centrale plaats in de nieuwe, laat negentiendeeeuwse verbeelding vande natie.
Was 1898 een meer dan symbolische mijlpaal in de strijd van vrouwen om een

plaats in de openbaarheid? Is het niet tekenend dat Nederlandse feministen de
inhuldiging van Wilhelmina aangrepen om in de duinen bij 's-Gravenhage de
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid te organiseren? Het belang van deze
manifestatie wordt onderstreept door Marianne Braun, die in 1900: Hoogtij van
burgerlijke cultuur het wel en wee van één van de belangrijkste organisatrices van
de Tentoonstelling, Cecile de Jong van Beek en Donk, tot uitgangspunt heeft gekozen
voor een reflectie op het vrouwenleven anno 1900. Haar scherpzinnige analyse,
waarin gedistantieerde ironie en gepassioneerde betrokkenheid fraai met elkaar in
evenwicht zijn, wekt echter een gevoel van weemoed. Hoe komt dat? Hoort de
Tentoonstelling, en meer in het algemeen de periode rond 1900, niet op z'n minst
een gevoel van beheerste triomf op te roepen, omdat de vrouwenbeweging toen
een stralende coming out beleefde en aan een verovering van tot dan toe voor
vrouwen gesloten domeinen begon?
1950: Welvaart in zwart-wit geeft geen aanleiding tot zo'n gevoel van triomf. Ook

al zijn vrouwen in de twintigste eeuw eindelijk volwaardige burgers geworden en
als zodanig deel van de Nederlandse cultuur, toch komen zij in het boek van Kees
Schuyt en Ed Taverne vrijwel niet voor. Misschien werpt een door de auteurs
aangehaalde uitspraak van Joke Kool-Smit licht op deze ietwat raadselachtige
onzichtbaarheid. Zij stelde in 1967 in haar beroemde artikel ‘Het onbehagen bij de
vrouw’: ‘Mannen hebben een duidelijke relatie tot de maatschappij, vrouwen een
onduidelijke.’2
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Inderdaad, vergeleken met de relatie van mannen met het maatschappelijke was
en is die van Nederlandse vrouwen onduidelijk. Ondanks de formele gelijkstelling
van vrouwenmet mannen, manifesteerden vrouwen in de twintigste eeuw zich lange
tijd opmerkelijk bescheiden in de voor hen in principe toegankelijke openbaarheid.
Zo schommelde het percentage vrouwen dat betaalde arbeid verrichtte, tot 1975
rond de twintig, hetgeen vergeleken met andere Europese landen opmerkelijk laag
is.3 Dat Nederland in ongunstige zin opviel, gaf het feministische tijdschrift Evolutie
al in 1895 aanleiding op te merken dat ‘zoo Nederland, voor wat aangaat zijn
vrouwen, al misschien niet mag behooren tot de achterlijkste volken waar sprake
is van Congoleezen of Hottentotten, het toch wel is en blijft het China van Europa’.4
Afrika blijft kennelijk een schrikbeeld, want nog onlangs maakten journalisten het
bericht over de ondervertegenwoordiging van vrouwen in het hooglerarencorps (vijf
procent van het totale aantal hoogleraren) extra schrijnend door op te merken dat
Nederland internationaal gezien op dit punt maar net iets beter scoort dan Botswana.5
Tot voor kort waren vrouwen bovendien niet of nauwelijks te vinden in politieke
machtsposities. Niet alleen waren ze ondervertegenwoordigd in het parlement
(tussen 1918 en 1987 bezetten 145 vrouwen een Kamerzetel tegen 1208 mannen),
als ze doorstootten tot het hart van de politieke macht, de regering, namen ze daar
een relatief onprestigieuze positie in.6 De eerste vrouwelijke minister in Nederland,
Marga Klompé, werd in 1956 minister van Maatschappelijk Werk, en niet van
Buitenlandse Zaken, terwijl ze voor dat laatste ambtwel degelijk de talenten, de
ervaring en de ambitie bezat.
Rechtvaardigt dit nu de stilte die Taverne en Schuyt in acht nemen waar het

vrouwen betreft? Zou het niet kunnen zijn dat zij ‘cultuur’ en ‘openbaarheid’ zó
opvatten dat bij voorbaat vaststaat dat er vrijwel geen vrouwen te zien zijn? Als men
anders kijkt, treft dat juist op het grensvlak van cultuur en politiek Nederlandse
vrouwen zich in de twintigste eeuw en masse organiseerden. Naast de reeds
bestaande feministische verbanden zoals de Nederlandse Vereniging van
Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap, trokken allerlei
nieuwe verzuilde (stands)organisaties, zoals de Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen en de ‘kleurige, kwieke en katholieke’ meisjesvereniging De Graal,
vele leden. Waar Joost Kloek en Wijnand Mijnhardt in 1800: Blauwdrukken voor
een samenleving constateren dat de bekende Nederlandse genootschappelijkheid
eenmannenaangelegenheid was, daar hebben twintigste-eeuwse vrouwen zich die
genootschappelijkheid dus met succes toegeëigend. Ze begaven zich daarmee op
een in Nederland beproefde weg om maatschappelijk actief te zijn. Dat konden zij
doen zonder hun sekse te ontkennen, omdat in de nieuwe verenigingen juist ‘het
vrouwelijke’ werd georganiseerd. Hierin lag een cruciaal verschil met de moderne
parlementaire politiek: daar kon het slechts gaan over belangen en rechten, niet
over een zijns-kwestie als sekse. Vrouw-zijn laat zich kennelijk niet gemakkelijk
vertalen ‘in iets waar je recht op hebt of kunt krijgen’, zoals Mieke Aerts het treffend
formuleert.7Ommet succes te kunnen functioneren in het publieke domein moesten
vrouwen als Klompé dan ook afstand nemen van hun sekse, iets wat Klompé -
althans in de politiek - ook inderdaad heeft gedaan. Maar hoe nadrukkelijk zij
verwijzingen naar haar vrouw-zijn ook afdeed als irrelevant, zij ontsnapte toch niet
aan haar sekse: zo dankte zij haar eerste departement ongetwijfeld aan het
veronderstelde grote empathische en zorgende vermogen van vrouwen. Hoezeer
dit ‘vrouwelijke’ vermogen ook werd opgehemeld, in het politieke krachtenveld
betekende dit (aanvankelijk) dat Klompé een relatief margi-
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nale positie innam. Dat wil zeggen, voor het oog van de buitenwereld: achter de
schermen was Klompé een sterke, misschien wel de sterkste, bindende kracht in
de Katholieke Volkspartij. Het talent om te binden lijkt in de politiek echter slechts
te tellen als dat samengaat met het vermogen om te breken: Klompé werd pas ‘one
of the boys’ door haar opstelling in de Nacht van Schmelzer.8
De marginale zichtbaarheid van vrouwen in de twintigste eeuw hangt in ieder

geval ook samen met een voor vrouwen problematische conceptualisering van de
openbaarheid. Die is niet algemeen geldig, maar het effect van een historische
ontwikkeling gedurende welke de verbinding tussen sekse en het publieke domein
op steeds weer andere manieren cultureel gestalte kreeg. Gewapend met dit inzicht
zal ik in dit essay die steeds veranderende verbinding onderzoeken, waarbij ik me
op de politieke en culturele dimensie van de openbaarheid concentreer. In deze
zoektocht vormen de ijkpunten mijn houvast. Het jaar 1800 neemt een sleutelpositie
in: op anderhalve eeuw afstand van de twee momentopnames, 1650 en 1950,
waarop vrouwen schitteren door afwezigheid (ook in 1650: Bevochten eendracht
zijn zij nauwelijks zichtbaar) ligt immers een korte tijdspanne waarin alles - ook
vrouwen - hevig in beweging is: de Bataafse Tijd.

Fluïditeit

De gangbare visie op de negentiende eeuw liet vrouwen, na een veelbelovend begin
van emancipatie tijdens de Patriottentijd dat in het nieuwe koninkrijk in de kiem werd
gesmoord, een periode van stagnatie ingaan. Pas vanaf het eind van de negentiende
eeuw slaagden vrouwen er vervolgens in het publieke domein te veroveren. Recente
studies van historici die zich afvragen wat de betekenis van de Bataafse Republiek
is geweest voor de negentiende- en twintigste-eeuwse conceptualisering van de
relatie tussen sekse en het publieke domein, geven aanleiding vraagtekens te zetten
bij de gangbare visie.9 Vloeit ook deze niet voort uit een ahistorische voorstelling
van de ‘openbaarheid’? Een voorstelling die de openbaarheid ziet als een gegeven
arena, waar vastomschreven regels bepalen wie daarin mag optreden. Die regels
worden in de loop van de tijd zodanig opgerekt of veranderd dat steeds meer sociale
groepen, onder wie ook vrouwen, het recht krijgen die arena te betreden en daar
hun belangen naar voren te brengen. Waarom vrouwen dat slechts zo mondjesmaat
doen, blijft onverklaard.
Wat er gebeurt als zo'n visie op de openbaarheid wordt opgegeven is op dit

moment nog allerminst duidelijk. Het aan ‘vrouwen en het volk’ gewijde hoofdstuk
uit 1800: Blauwdrukken voor een samenleving, biedt in ieder geval stof te over tot
discussie. Kloek en Mijnhardt benadrukken dat er sprake is van een paradoxale
situatie. Zo laten ze op aanschouwelijke wijze zien hoe vrouwen in de loop van de
achttiende eeuw zichtbaarder werden in de culturele openbaarheid, bijvoorbeeld
doordat zij steeds meer (fictie) publiceerden, vrouwentijdschriften oprichtten en
anderszins hun stem verhieven. Vrouwen traden zelfs op als politiek commentator.
In het licht van latere ontwikkelingen valt bovendien op dat deugdzaamheid en
vrouwelijkheid niet zo dwingend met elkaar waren verbonden. Zo kon een vrouw
als Betje Wolff het predikaat ‘lichtzinnig’ krijgen, zonder dat dit een succesvol publiek
optreden in de weg stond. Deze groeiende culturele zichtbaarheid ging volgens
Kloek en Mijnhardt echter samenmet een herconceptualisering van de Nederlandse
natie
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die een ongunstig effect had op de publieke armslag van vrouwen. Nederland werd
steeds vaker verbeeld als een gemeenschap die geregeerd werd door evenwicht,
onder meer tussen de gelijkwaardige, maar verschillende naturen van mannen en
vrouwen. Vrouwen dienden op kuise en fatsoenlijke wijze hun burgerplicht te
vervullen door hun kwaliteiten als opvoedster in te zetten. Het Burgerlijk Wetboek
van 1809, waarin geregeld werd dat vrouwen zich vrijwillig onder de bescherming
van hun echtgenoot stelden, zou volgens Kloek en Mijnhardt de bekroning vormen
van een sluipend proces van reglementering van het vrouwenbestaan. Steeds
strikter geformuleerde gedragsregels maakten een einde aan de veelheid van rollen
die zoveel vrouwen tijdens het Ancien Régime ten eigen bate hadden weten te
vervullen. Toen bezaten vrouwen weliswaar geen rechten, maar beschikten zij wel
over ‘realiseerbare opties binnen een fluïde handelingspraktijk die van toeval en
compromissen aan elkaar hing’.10
Met deze tot de verbeelding sprekende stelling zetten ook Kloek en Mijnhardt

kanttekeningen bij de gangbare visie op de Bataafse Revolutie als het begin van
de vrouwelijke strijd om een plaats in de openbaarheid. De Revolutie maakte in hun
ogen immers een einde aan een ongeregelde, maar juist daardoor veelbelovende
relatie tussen vrouwen en het publieke domein. Maar, zo kan men zich afvragen,
hoemoeten dan de tijdens de Revolutie geuite pleidooien voor de gelijkberechtiging
van mannen en vrouwen beoordeeld worden? Dergelijke voorstellen waren, als we
Kloek en Mijnhardt volgen, op zijn minst problematisch, omdat regulering, hoe
‘verlicht’ ook, een einde zoumaken aan een flexibele handelingspraktijk, die vrouwen
relatief veel bewegingsvrijheid verschafte. In hun analyse van deze voorstellen
verdwijnt die problematische kant uit het zicht. Door de geluiden over gelijke rechten
van mannen en vrouwen die in Nederland tijdens de Patriottentijd werden gehoord,
te vergelijken met die in Frankrijk en ze te relateren aan de verschillende
debatculturen in de twee landen, komen Kloek en Mijnhardt namelijk tot een
interpretatie die van de Bataafse Revolutie toch weer een mislukt begin van
vrouwenemancipatie maakt. Zij stellen dat er in Frankrijk meer ruimte was voor een
radicaal feministisch vertoog omdat de Franse Revolutie een radicale breuk met
het verleden teweeg had gebracht, die alles in principe denkbaar maakte. In de
Nederlandse en ook in de Amerikaanse Revolutie van de achttiende eeuw
daarentegen was dit discontinuïteitsbesef veel minder voelbaar. Dat zou verklaren
waaromNederlandse en Amerikaanse (evenals Engelse) vrouwen slechts beperkte
rechten binnen huwelijk en culturele openbaarheid claimden en ‘hun toevlucht
moesten nemen tot literaire fictie’ als zij deel wilden blijven hebben aan die inmiddels
veroverde plaats in de openbaarheid.
Deze innerlijk tegenstrijdige visie op de betekenis van de Bataafse Tijd voor de

relatie tussen vrouwen en het publieke domein maakt duidelijk hoe moeilijk het is
om de moderne openbaarheid waarvan toen de contouren zichtbaar werden, niet
als maatgevend te zien voor latere ontwikkelingen. Immers, waarom beschouwen
Kloek en Mijnhardt alleen een - niet in fictie gevat - pleidooi voor gelijke rechten als
een radicaal feministisch vertoog? Waarom zou zo'n vertoog niet over iets anders
dan regels en rechten kunnen gaan? En waarom zou het gebruik van fictie als
politiek wapen betiteld moeten worden als een ‘vluchtweg’? Maakten mannen én
vrouwen in de Amerikaanse antislavernijbeweging om hun politieke doeleinden te
bereiken niet met succes gebruik van de humanitarian novel, een genre dat juist in
de achttiende eeuw was ontstaan? Zou dit er niet op kunnen duiden dat
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er ook in Nederland, in de visie van Kloek en Mijnhardt immers vergelijkbaar met
Amerika, groepen vrouwen én mannen waren die zich tot de openbaarheid bleven
verhouden op een manier die weliswaar afweek van het rationele, juridische Franse
model, maar daarom niet minder reëel aanwezig was? Deze verhouding kenmerkt
zich door een expressieve, gevoelvolle bevindelijkheid, waarin politiek zowel een
kwestie is van ‘zijn’ als van ‘handelen’ en waarin sensibiliteit en strijdbaarheid niet
met elkaar in tegenspraak zijn, maar elkaar versterken.
Juist als het om de combinatie van sensibiliteit en strijdbaarheid gaat, lijken Kloek

en Mijnhardt zich net als Schuyt en Taverne te laten leiden door een laat
achttiende-eeuwse, door de Franse geschiedenis geïnspireerde visie op het
burgerschap. Zij stellen namelijk dat de cultus van de mannelijke gevoeligheid in
de loop van de achttiende eeuw afzwakte, omdat de patriotse nadruk op het belang
van de algemene dienstplicht en daarmee op het soort strijdbaarheid dat nodig was
ter verdediging van het vaderland, een dergelijke gevoeligheid uitsloot. Het valt
echter te betwijfelen of dit de enig mogelijke beleving van publieke strijdbaarheid
werd. Tranen bleven althans in sommige kringen belangrijk als smeermiddel: nog
in het laat negentiende-eeuwse gevecht om een plaats in de openbaarheid zetten
zowel mannen als vrouwen sensibiliteit strategisch in. Daarmee is de vraag naar
de betekenis van 1898 opnieuw gesteld. Terug daarom naar 1898 en naar Cecile
de Jong, die met haar roman Hilda van Suylenburg geen vluchtweg bewandelde,
maar een beproefde politieke strategie toepaste. Een strategie die zoveel weerklank
vond bij het publiek, doordat de lezeres ervoer dat de oproerige woorden van
sommige vrouwelijke personages over het geldende huwelijksrecht niet uit een
feministisch programma waren overgeschreven, maar persoonlijk ‘in tranen
doorworsteld’.11

Een opwekkend project

Net als Hilda van Suylenburg kan ook de Nationale Tentoonstelling van
Vrouwenarbeid worden gezien als een poging om het publiek de ‘Vrouwenkwestie’
persoonlijk te laten beleven. Tot dan toe was die kwestie weliswaar het onderwerp
geweest van brochures, boeken en artikelen, nu konden de bezoekers aan den lijve
ervaren wat het bijvoorbeeld betekende om te moeten werken in de snikhete ruimtes
van een wasserij. Met eigen ogen konden zij vaststellen hoe de meisjes er uitzagen
die in die wasserijen werkten, hoe jong zij waren en hoe kwetsbaar. Zij zagen hoe
vermoeiend het was om urenlang boven een strijkplank te hangen met een te zware
strijkbout en hoe bleek de meisjes werden van zo'n uitputtend leven. Hoe vatbaar
voor allerlei ziektes en voor (seksueel) misbruik door (mannelijke) meerderen. Van
een theoretische exercitie werd kennisname van het vrouwenleven in Nederland
én in de koloniën dus een zintuiglijke ervaring. Een ervaring waarbij het hele wezen
betrokken was en die dan ook, zo hoopten de organisatrices, beter zou beklijven in
het geheugen van de toeschouwers. Zo zou een nieuwe persoonlijke betrokkenheid
ontstaan, die zou opwekken tot daden ter verbetering van de economische, politieke
en sociaal-culturele achterstelling van vrouwen.
Kwamen de dromen van de organisatrices uit? Bracht de Tentoonstelling

verandering in de door hen als zeer onbevredigend ervaren relatie van vrouwen tot
het publieke domein? De Tentoonstelling was in ieder geval een succes als men
naar de bezoekersaantallen kijkt.
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Tussen 9 juli en 21 september bezochten 94.000mensen het tentoonstellingsterrein.12
Ook besteedde de pers veel aandacht aan de manifestatie. Maar verder? Werd er
met de Tentoonstelling inderdaad, zoals de organisatrices meenden, geschiedenis
geschreven en zo ja, wat voor geschiedenis?
Maria Grever en BertekeWaaldijk, auteurs van een grensverleggende studie over

de Tentoonstelling, stellen dat vrouwen er nooit eerder in geslaagd waren om de
publieke opinie op zo grote schaal te mobiliseren voor een beweging die ernaar
streefde de bestaande sekseverhoudingen ingrijpend te veranderen. De
Tentoonstelling betekende volgens Grever en Waaldijk ‘de definitieve doorbraak
van vrouwen tot de openbaarheid van het buitenparlementaire forum’.13 Daarmee
legde de manifestatie de basis voor latere successen van vrouwenorganisaties,
zoals de door Aletta Jacobs geleide Vereniging voor Vrouwenkiesrecht. De verovering
van het burgerrecht bij uitstek, het passieve en actieve kiesrecht voor vrouwen
(respectievelijk verkregen in 1917 en 1919), zou, zo is de suggestie, niet hebben
kunnen plaatsvinden als de Tentoonstelling het onvoorstelbare, een burgeres, niet
denk- en zichtbaar had gemaakt.
De Tentoonstelling zou er dus voor gezorgd hebben dat vrouwen steviger werden

ingebed in het maatschappelijke leven. Om te kunnen vaststellen in hoeverre dit
waar is, is het wellicht niet voldoende om naar de verovering van rechten te kijken.
De Tentoonstelling was immers opgezet als een project dat politiek én persoonlijk
was. Het was de expressie van een feministisch programma dat door de
organisatrices persoonlijk ‘doorworsteld’ was en dat moest opwekken tot een zelfde
soort persoonlijke betrokkenheid bij de toeschouwers. In dat licht bezien zijn de
wederwaardigheden van de organisatrices relevant. Als men die onder de loep
neemt, wordt het moeilijker om de Tentoonstelling te kenschetsen als het begin van
een succes. Wat bijvoorbeeld te denken van de crisis waarin Cecile de Jong, een
van de krachtigstemotoren achter de Tentoonstelling, terechtkwam?Haar verbintenis
met Adriaan Goekoop (een van de geldschieters van de Tentoonstelling) kwam kort
na afloop van de Tentoonstelling zo onder spanning te staan dat hun huwelijk een
jaar later definitief bezweek. Deze breuk was onder meer zo ingrijpend, omdat deze
een slag toebracht aan De Jongs oorspronkelijke overtuiging dat het voor vrouwen
mogelijk was hun onafhankelijkheid in een liefdesverbintenis met een man te
bewaren. In De Jongs verwerking van de Tentoonstelling zijn het persoonlijke en
het politieke dus onverbrekelijk met elkaar verbonden.
Cecile de Jong was niet de enige betrokkene voor wie de Tentoonstelling een

droevige periode inluidde. Eind 1898 stortte een andere belangrijke organisatrice,
Marie Jungius, lichamelijk en geestelijk in. Het was het begin van een slepend einde:
na wat in een rouwadvertentie werd aangeduid als een ‘langdurig en smartelijk
ziekbed’ overleed Jungius in 1908 op 44-jarige leeftijd.14 Tijdens de Tentoonstelling,
waarvoor zij onder meer een origineel vormgegeven organisatieplan had geleverd,
had Jungius de aandacht getrokken met een aantal toespraken. Deze handelden,
zo had zij haar gehoor vooraf gewaarschuwd, over een ‘hachelijke zaak’, die het
publiek ongetwijfeld ‘eenige pijnlijke oogenblikken’ zou bezorgen. Die hachelijke
zaak betrof het verschijnsel van de vivisectie (de verzamelterm voor
medisch-wetenschappelijke experimenten op levende dieren), een ‘maatschappelijk
kwaad’ dat volgens Jungius uit de samenleving zou moeten verdwijnen. Koel
registrerend somde zij in haar definitie van vivisectie de kwellingen op die dieren
moesten ondergaan
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teneinde de medische wetenschap te laten zegevieren over ziekte en voortijdige
dood. Vivisectie was niets meer en niets minder dan ‘de wijze van experimenteeren,
waarbij men levende wezens snijdt, doorpriemt, volduwt met buizen, kranen en
allerlei meters, de huid aftrekt, lardeert met metalen voorwerpen, ver- en doorgiet
met kokende vloeistoffen, volpropt met chemische preparaten en producten, vernist,
in brand steekt, ontwricht, uiteenrukt, uitrekt, trepaneert, besmet met allerlei
ziektekiemen en andere vuile stoffen, platdrukt, uithongert; waarbij men hun nagels
uittrekt, de oogen uitsteekt, de ooren afrukt, de tong uitscheurt, de half voldragen
jongen uit het lichaam snijdt, allerlei zenuwen blootlegt en electriceert, om te komen
tot eenig resultaat, dat misschien de lijdende menschheid ten goede kan komen, of
de wetenschappelijke nieuwsgierigheid kan bevredigen.’15
Deze redevoering, die een extra grote schok teweegbracht omdat zij werd

uitgesproken door een frèle, zo op het oog onschuldige en zachtmoedige jonge
vrouw, had een opwekkend effect: niet alleen kreeg Jungius een donderend applaus,
er trad ook iemand uit het publiek naar voren die haar complimenteerde en naast
haar ging staan om zo zijn steun aan
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haar streven te betuigen. Dit gebaar maakte des te meer indruk omdat het gemaakt
werd door de Amsterdamse hoogleraar histologie Jacob van Rees, een man die
afkomstig was uit het kamp van de tegenstanders, de wereld der vivisectoren. Zijn
optreden bewees dat er reden tot hoop was: ook medici konden tot het
antivivisectionisme worden bekeerd.
Amanda Kluveld, die het zojuist geschetste tafereel in een studie over het

Nederlandse antivivisectionisme aan de vergetelheid ontrukt, stelt dat Jungius met
haar succesvolle bekering van een vooraanstaand man daadwerkelijk in de
voetsporen trad van haar grote voorbeeld, Jeanne d'Arc.16 Jungius stond niet alleen
in haar verering van deze vrouw. Eeuwenlang had de figuur van de strijdbare maagd
mannen en vrouwen in de westerse cultuur geïnspireerd, waarbij haar symbolische
complexiteit borg stond voor een continue aantrekkingskracht. Jeanne d'Arc ontsteeg
aan gangbare opposities, waarvan die tussen man en vrouw misschien wel de
belangrijkste was. Haar betekenis was nooit te reduceren tot het één of het ander,
maar borg een aantal fundamentele, nooit opgeloste tegenstellingen in zich. Militant
en zachtmoedig, autonoom en dienstbaar, vrouw, maar één die bekleed was met
de tekenen bij uitstek van mannelijke deugd: het ridderkostuum en het zwaard.
In de tijd waarin Marie Jungius zich in haar werkkamer omringde met afbeeldingen

van de maagd van Orléans, was Jeanne's symbolische complexiteit echter aan het
vervliegen. Vrouwelijke maagdelijkheid en vurige, actieve strijdbaarheid gingen niet
langer samen. In Nederland werd vrouwelijke dapperheid bijvoorbeeld steeds vaker
met ontucht geassocieerd, waardoor deze slechts in passieve zin kon worden
getolereerd. Vrouwen mochten zich dan ook niet langer als soldaten gedragen,
maar moesten zich beperken tot het verachten van de vijand en het aanmoedigen
van de eigen gelederen. Daarmee verdween het perspectief van een levensstijl dat
nog wel besloten lag in het oudere Jeanne d'Arc-archetype, namelijk een stijl waarin
soldateske strijdbaarheid samenging met compassie. Jeanne d'Arc krijgt steeds
meer de gedaante van een kinderlijke, onwetende jonge vrouw, wier
onaangeraaktheid niet langer de basis is voor onafhankelijkheid en onverschrokken
daadkracht. Maagdelijkheid wordt veeleer een teken van zwakte, een uitnodiging
aan anderen om de maagd in bezit te nemen. De negentiende eeuw kan men dan
ook zien als de ‘eeuw der vivisectie’, de eeuw waarin betekenissen die tot dan toe
naast elkaar hadden kunnen bestaan, met geweld uiteen worden gerukt.17

Cesuren

Het lot van Jeanne d'Arc was in zekere zin ook dat van Marie Jungius. Na haar
tragische dood in 1908 worstelden haar tijdgenoten met de vraag hoe haar te
karakteriseren. In de Hollandsche Revue van 1900 werd Jungius nog getypeerd als
een vrouw die ondanks haar tengere, kinderlijke gestalte, een krachtige activiste
was. Een activiste die, gedreven door een ‘onbegrensd meegevoel’, met ‘Wetboek
en Zwaard’ in de hand streed voor respect voor al het levende. Die onbegrensdheid
van haar meegevoel werd op gelukkige wijze in evenwicht gehouden door haar
‘wiskundige kop’. Jungius deed niet onder voor haar tegenstanders, omdat ook zij
zich wapende met kennis uit de exacte vakken. Daardoor vertoonde zij geen teken
van die ‘ziekelijke weekheid’ en ‘onpraktische huilerigheid’, die men zo dikwijls
aantrof in de kringen van de humanitaire beweging, kringen waarin ook Jungius
zich bewoog.18
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Diezelfde nuchtere strijdbaarheid was acht jaar na Jungius' dood voor Ida Heijermans
reden om te veronderstellen dat de activiste haar gevoel te veel had gedesavoueerd.
Jungius zou in diepste wezen een jonge vrouw geweest zijn die liefde en sympathie
verlangde en het geluk vond in ‘vereering voor een ander’. Helaas had zij haar geluk
op een plaats gezocht waar dat niet te vinden was, namelijk in de harde wereld van
het openbare leven. De confrontatie met die wereld verwondde haar op fatale wijze
en leidde uiteindelijk tot haar geestelijke en lichamelijke ondergang. Met Jungius
verdween volgens Heijermans ook een ‘onnatuurlijk en tot wegsterven gedoemd
feminisme’, een feminisme dat het diepste wezen van de vrouw, het verlangen te
beminnen en bemind te worden, verloochende. Jungius' besluit om haar prachtige
blonde haar af te knippen, was van die verloochening het meest sprekende bewijs,
aldus Heijermans.19
Ook Cecile de Jongs feministische stellingname van de jaren negentig kwam in

de loop van de tijd in een ander licht te staan. In haar geval waren het niet alleen
nazaten van de vrouwenbeweging die Hilda van Suylenburg en alles waar deze
roman en haar schepster voor stonden, vergaten. Braun laat zien dat Louis Couperus
met zijn roman Langs lijnen van geleidelijkheid misschien wel de hardste klap
uitdeelde. Zijn naar De Jong gemodelleerde personage Cornélie de Retz van Loo
keert na een scheiding terug naar haar heerszuchtige, ‘breedgeschouderde’ man.
Die verkiest zij boven Duco, de gevoelige kunstenaar met wie zij in Rome een
gelijkwaardige verhouding beleefde. In Couperus' visie gehoorzaamt Cornélie
uiteindelijk aan de wetten van het bloed die voorschreven dat een vrouw die
gehoorzaamde aan haar seksuele verlangen naar een man, geen onafhankelijk
leven kon leiden. Aan het slot van de roman wacht Cornélie in bed op haar man.
‘Zij luisterde naar zijn pas, zij verlangde, dat hij komen zou, haar vlees trilde hem
tegemoet. En toen hij binnenkwam en haar naderde, sloten haar armen zich om
hem heen met een gebaar van diep in zich bewuste zekerheid, en wist zij, twijfelloos,
aan zijn borst, in zijn armen, de wetenschap zijner manmachtige overheersing, terwijl
voor haar ogen in een duizeling en weemoed van zwart de droom van haar leven
- Rome, Duco, het atelier - verzonk....’20
Het Nachleben van Marie Jungius en Cecile de Jong stelt de resultaten van de

Tentoonstelling in een ander licht. De Tentoonstelling wekte wel op tot daden, maar
het is de vraag of de openbaarheid daardoor qua thematiek en stijl zodanig werd
getransformeerd dat, zoals Grever en Waaldijk stellen, ‘de gangbare definitie van
fatsoenlijke politiek op de helling ging’.21 Inderdaad brachten vrouwen op de
Tentoonstelling ‘onfatsoen’, ‘vrouwen’ en ‘openbaarheid’ op een nieuwemanier met
elkaar in verband, doordat openlijk aandacht werd gevraagd voor heikele zaken als
de prostitutiekwestie en de herziening van het huwelijksrecht. Die herziening kwam
er echter voorlopig niet, zodat het ondenkbaar bleef dat getrouwde vrouwen als
autonome wezens deel hadden aan het maatschappelijke leven; zij konden alleen
burgeres zijn als ‘echtgenote van’ of als ‘moeder van’.22 Ongetrouwde vrouwen
konden bovendien voorlopig slechts een publieke rol spelen als ze ‘fatsoenlijk’
waren. Het is dan ook de vraag of het juist is om, zoals Grever en Waaldijk doen,
de ‘doorbraak van vrouwen tot het buitenparlementaire forum van de openbaarheid’
op één lijn te stellen met de verovering van het publieke domein door de socialisten
en de antirevolutionairen. Deze laatsten slaagden daar in door zich een als
‘onfatsoenlijk’ gekenschetste stijl van openbaar optreden toe te eigenen. Anders
dan vrouwen, veroverden deze mannen bovendien niet alleen het
buitenparlementaire forum van de openbaarheid, maar ook het
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‘partijdige’ parlementaire. En dat terwijl het in hun geval zo succesvolle instrument
van de ‘onfatsoenlijke politiek’ door de openlijke en excessieve manipulatie van
emoties eerder associaties oproept met hysterische vrouwen dan met ingetogen
mannen. Tijd dus om een blik te werpen op deze mannen. Mannen bij wie, in weerwil
van de door Kloek en Mijnhardt veronderstelde afzwakking van de mannelijke
gevoeligheid, strijdbaarheid en sensibiliteit een ijzersterke en succesvolle combinatie
vormden. Mannen als Ferdinand Domela Nieuwenhuis en Abraham Kuyper.

Lijden en strijden

Op het onconventionele en aanstootgevende karakter van de door Domela
Nieuwenhuis en Kuyper geïntroduceerde politieke stijl hebben Ido de Haan en Henk
te Velde de aandacht gevestigd in hun prikkelende analyse van de stijlveranderingen
in de politiek zoals die zich tussen 1880 en 1900 in Nederland zouden hebben
voltrokken.23 Zij vatten de openbaarheid niet op als ahistorische gegevenheid, maar
laten zien dat de vraag wat de openbaarheid was en wie daarin mochten participeren,
inzet was van heftige politieke strijd. Strijd om een plaats in de openbaarheid was
niet alleen een strijd om publieke rechten, maar ook een strijd om de culturele
conventies die het publieke optreden reguleerden. Voor 1880 overheerste de liberale
stijl en werd over politiek gediscussieerd in besloten debatten, die aan strenge
vormregels waren gebonden. Van de sprekers werd verwacht dat zij abstraheerden
van particuliere belangen, behoeften en voorkeuren en dat zij hun emoties zoveel
mogelijk in bedwang hielden. Als politieke opvattingen doordrongen tot buiten de
vergaderzaal, dan gebeurde dat via brochures, recensies en dergelijke, niet via het
levende, gesproken woord. Hoe anders was dat als het ging om socialistische en
antirevolutionaire leiders als Domela Nieuwenhuis en Kuyper! Zij zochten straten,
velden en kerken op om hun aanhangers toe te spreken. In plaats van een neutrale,
zakelijke spreekstijl, gebruikten zij een retoriek die expliciet tot doel had om de
gevoelens van de massa te mobiliseren voor politieke doelein-
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den. Tijdens opzwepende toespraken waarin de expressie van emoties bewust werd
geënsceneerd, probeerden de leiders een nieuw soort eenheid tot stand te brengen
tussen henzelf en hun aanhangers. Een eenheid die niet het abstracte resultaat
was van de ontstijging aan groepsbelangen, maar het tastbare gevolg van het gevoel
een bijzondere, uitverkoren groep te zijn. Tegenover de gefragmenteerdheid van
de wereld om hen heen, riepen deze leiders bij hun aanhangers het gevoel op één
lichaam te zijn, één ziel, geboren uit een gemeenschappelijk lijden, een lijden dat
de bron was van een nieuw vuur, een nieuwe strijdbaarheid.
In deze met name naar Engels voorbeeld gemodelleerde, expressieve politieke

stijl ging de grootste mobiliserende kracht uit van het persoonlijk voorbeeld van de
leider. De legitimatie van zijn leiderschap lag in zijn leven, dat als de belichaming
van de beleden beginselen werd gepresenteerd. Om de voorbeeldige heelheid van
dat leven des te scherper te doen uitkomen, werd benadrukt dat die het resultaat
was van een messcherpe cesuur. Keer op keer hield Kuyper zijn gehoor voor dat
alleen een radicale breuk met het verleden kon leiden tot politieke bewustwording
en tot de vrijheid die nodig was om zich van de last van het bestaande te bevrijden
en zich over te geven aan de nieuwe beginselen. Hijzelf vormde het levende bewijs
van de juistheid van dit inzicht: niet alleen was zijn leven getekend door een continu
lijden, maar ook was er sprake van een totale ommekeer, door hem aangeduid als
‘wedergeboorte’ of ‘bekering’. Die had, zo schreef Kuyper later, plaatsgevonden
toen hij nog predikant was in Beesd. Daar deed de eenvoudige volksvrouw Pietje
Baltus hem inzien waar het in de politiek om draaide, namelijk om eenvoud en om
gevoel.24
Net zoals Jungius' optreden op de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid

tot de bekering van een man leidde, zo werd ook Kuyper dus door het voorbeeld
van een vrouw bekeerd. Maar hoewel Kuyper lid was van de in 1890 opgerichte
Nederlandse Bond tot Bestrijding der Vivisectie (NBBV) en er dus in die zin sprake
was van een personele verbinding tussen de antirevolutionairen en de
antivivisectionisten, stonden beide groepen toch diametraal tegenover elkaar als
het om de rol van vrouwen ging. Ook al waren vrouwen - via het Réveil - van meet
af aan betrokken bij de uitkristallisering van de ‘sociale politiek’ van de
antirevolutionaire beweging, toch konden zij geen lid worden van de in 1879
opgerichte Anti-Revolutionaire Partij, laat staan daarin enige bestuurlijke functie
vervullen. Deze uitsluiting werd gerechtvaardigd door te verwijzen naar het bijbelse
verbod voor vrouwen om te ‘spreken in vergadering’. In de NBBV daarentegen
behoorde meer dan de helft van de ongeveer duizend leden tot het vrouwelijk
geslacht. Vrouwen waren op alle niveaus van de Bond actief, ook op het bestuurlijke.
Bovendien, en dat is in het kader van dit essay misschien wel het belangrijkste,
waren het in de visie van de NBBV juist vrouwen die door hun grotere vermogen
om anderen aan te voelen, een voortrekkersrol moesten spelen tijdens de
‘kruistochten’ tegen het kwaad van de vivisectie.
De NBBV was gesitueerd in het zogenaamde ‘partijloze politieke landschap’.25

Behalve door vrijdenkers en utopisch socialisten werd dat landschap bevolkt door
een ‘gewarrel’ van bewegingen die dankzij Jan Romeins denigrerende definitie de
geschiedenis zijn ingegaan als de ‘kleine geloven’ (vegetarisme, vogelbescherming,
antivivisectionisme, dierenbescherming, naturisme, natuurgeneeswijze enz).26Daar
werd de vrouwelijke emotionaliteit openlijk gevierd als belangrijk voor de politieke
strijd, belangrijker zelfs dan mannelijke emotionaliteit. Net als Kuyper waren deze
‘humanitairen’ - wat een minder met ongun-
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stige associaties beladen benaming is voor deze activisten - beïnvloed door Engelse
en Amerikaanse opwekkingsbewegingen, die persoonlijke bekering verbonden met
de strijd voor sociale gelijkheid.
We weten nog niet hoe het komt dat er ondanks deze op het eerste gezicht

gemeenschappelijke voorbeelden zulke grote verschillen zijn tussen de Nederlandse
antirevolutionairen en de humanitairen als het om de waardering van de vrouwelijke
emotionaliteit gaat. Misschien weken hun beider inspiratiebronnen juist op dit punt
van elkaar af. Zo duidt de door vrouwen als Marie Jungius gebruikte geuzennaam
‘abolitionist’ erop dat zij zich meer dan Kuyper en zijn volgelingen, voor wie een
liberale politicus als William Gladstone het grote voorbeeld was, lieten inspireren
door de radicale antislavernijactivisten in Engeland en de Verenigde Staten. De
internationale antislavernijbeweging was een bonte verzameling van idealisten, voor
wie de afschaffing van de slavernij en de strijd voor burgerrechten van zwarten deel
was van een veelomvattende strijd tegen allerlei maatschappelijke ‘kwaden’. De
(met slavernij vergeleken) rechteloosheid van vrouwen werd door vele abolitionisten
als zo'n kwaad bestempeld. De antislavernijbeweging doofde na de opheffing van
de slavernij dan ook niet uit, maar bleef mannen en vrouwen van divers pluimage
verenigen. Behalve door het doel werden zij ook, en misschien wel vooral, bij elkaar
gehouden door een expressieve politieke stijl waarin het aanspreken van de
verbeelding centraal stond. Fictie was hier dan ook geen vluchtweg, maar een
onmisbaar politiek instrument dat het persoonlijke en het politieke via een symbolisch
vocabulaire met elkaar verbond.
Ook in Nederland kwamen in de negentiende eeuw dit soort niet-partijgebonden

‘abolitionistische’ bewegingen voor. Exemplarisch zijn de antivivisectionisten.
Geïnspireerd door de narratieve traditie van beroemde humanitarian novels als
Harriet Beecher Stowe's Uncle Tom's Cabin, schreven de antivivisectionisten
verhalen, sprookjes en gedichten, die tot doel hadden om een identificatie tot stand
te brengen tussen het lijdende proefdier en de lezer. In het universum van de
antivivisectionisten is de vrouw en het door haar belichaamde gevoelsleven de gids
die anderen - mannen - leidt tot het inzicht dat altruïsme en compassie met het lijden
van alle aardse schepselen het uitgangspunt moeten zijn voor het menselijk
handelen, ook het politieke handelen. Een ieder diende zijn of haar leven in dienst
te stellen van dit streven, ook als dat betekende dat er zware offers gebracht moesten
worden. Vrouwen werden, net als mannen, tot dit soort zware offers in staat geacht.
Daarvan getuigt ook de hierboven gememoreerde toespraak van Jungius uit 1898,
waarin zij het publiek opriep iedere op vivisectie gebaseerde geneesmethode te
weigeren, desnoods ten koste van het eigen leven.
Het is juist deze actieve, uit het krachtige vuur van emoties geboren

offervaardigheid die bij vrouwen volgens Kuyper van nature zou ontbreken. De
vrouwelijke emotionaliteit kenmerkte zich in zijn ogen door een gebrekkig vermogen
tot zelfbeheersing, hetgeen onder meer leidde tot wispelturig gedrag en tot
sentimentaliteit. Vrouwen zouden slap en onzelfstandig zijn en daarom niet in staat
tot de offers en de strijd die nodig waren om het publieke domein open te leggen
voor de kleine luyden. Geheel in de lijn van zijn gewoonte om in antitheses te denken
en te spreken, toverde Kuyper zijn aanhangers een beeld van de mannelijke
emotionaliteit voor ogen dat in alles het tegendeel was van de kinderlijke,
onbetrouwbare, vrouwelijke emotionaliteit. Het mannelijk vermogen tot zelfbeheersing
enerzijds en tot agressieve daadkracht anderzijds hadden een volwassen, gloedvolle
strijdbaar-
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heid tot gevolg, die mannen in staat stelde om het gevecht te leveren dat nodig was
om het publieke domein te bestormen. ‘Lijden en strijden’ was het steeds herhaalde
devies, een combinatie die alleen in mannen een gelukkige publieke uitdrukking
kon vinden.27
Nu was Kuyper een man die zich weliswaar met veel lawaai keerde tegen de

uitwassen van het moderne leven, toch nam hij daar wel degelijk, en met vrucht
voor zijn politieke streven, kennis van. Het is dan ook vast geen toeval dat zijn visie
op het vrouwelijke gevoelsleven sterk lijkt op een visie die juist aan het einde van
de negentiende eeuw door de moderne (mens)wetenschappen werd uitgewerkt en
van ‘wetenschappelijke’ (lees statistische) onderbouwing voorzien. Zo laat Douwe
Draaisma in 1900: Hoogtij van burgerlijke cultuur zien hoe de psycholoog Gerard
Heymans vrouwen vanwege hun ‘teveel aan emotionaliteit’ geschikter achtte voor
het gezinsleven dan voor activiteiten op het terrein van bijvoorbeeld wetenschap
en kunst. Wetenschap en kunst zouden het beste gedijen op de bodem van de
mannelijke ‘matige emotionaliteit’.28 Ook al waardeert Heymans de ‘vrouwelijke
intuïtie’ hogelijk en kan hij daarom niet gemakkelijk als mysogyn worden
gebrandmerkt, toch kan men Heymans' psychologie van de vrouw zien als de triomf
van een specifieke visie op de plaats van vrouwen in de samenleving: een visie
volgens welke de vrouwelijke emotionaliteit slechts publieke betekenis krijgt in het
- sociale - moederschap.
De snelle opkomst van het ideaal van het sociale moederschap markeert de

overwinning van het moederlijke archetype op het door Jeanne d'Arc
gesymboliseerde maagdelijke. Terwijl Jeanne d'Arc's vermogen om zelfstandig en
actief offers te brengen voor de publieke zaak in direct verband werd gebracht met
haar maagdelijke staat, waren het nu moeders die, zo luidde de nieuwe redenering,
een belangrijke functie voor de gemeenschap, de natie, hadden, omdat zij in staat
zouden zijn zichzelf stil en passief weg te cijferen voor het geluk van anderen. Het
is deze opvatting over het ‘diepste wezen van de vrouw’, die doorklinkt in Ida
Heijermans' karakterisering van Jungius als een vrouw die haar verlangen om het
geluk te vinden in de ‘vereering van een ander’ ongelukkigerwijs verloochende.
Marie Jungius en de ‘humanitairen’ zijn de verliezers van de geschiedenis

geworden.29 Dat betekent niet dat de humanitaire beweging in de twintigste eeuw
verdwijnt, maar wel dat de humanitaire politieke stijl - inclusief het gewicht dat het
vrouwelijke gevoelsleven daarin kreeg - in de geschiedschrijving wordt voorgesteld
als ten ondergang gedoemd. Zo laat Piet de Rooy weliswaar zien hoe vormend het
humanitaire gedachtegoed is geweest voor de identiteit van de
Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP), maar uit zijn interpretatie spreekt
ook de opvatting dat het logisch was dat in de SDAP een ‘moderne’ politieke stijl de
overhand kreeg op die van de humanitairen. De Haan en Te Velde volgen een zelfde
soort redenering. Zij constateren dat de openbaarheid in de twintigste eeuw steeds
meer wordt gedefinieerd als een terrein waar een zakelijke, beheerste stijl van
optreden vereist was. In hun analyse is de op ontketening van emoties gerichte
expressieve politieke stijl van politici als Kuyper en Domela Nieuwenhuis dan ook
slechts een incident, een tijdelijke, in het licht van de modernisering van het publieke
domein ten ondergang gedoemde strategie, met succes gebruikt om de toegang
tot de openbaarheid te forceren voor buitenstaanders als kleine luyden en arbeiders.
Toen die toegang was verkregen, was de ‘onfatsoenlijke’ politiek niet langer nodig.
Dit alles lijkt zo vanzelfsprekend dat het moeilijk is om de ondergang van de

expressieve politieke stijl als anders dan ‘logisch’ te zien. Maar, om bij het voorbeeld
van de SDAP te
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blijven, wat dan te denken van het optreden van een SDAP-leider als Koos Vorrink?
Diens emotionele en emotionerende politieke stijl (en die van andere
sociaal-democratische voormannen als Pieter Jelles Troelstra en Joop den Uyl)
vloekt met de recente voorstelling van de twintigste-eeuwse openbaarheid als het
domein waar deskundigen koel de richting van de Nederlandse samenleving
bepaalden. In deze voorstelling van zaken wordt, ik stelde het al eerder, iets aan
het gezicht onttrokken, geëxalteerde mannen als Vorrink bijvoorbeeld.30 Daardoor
blijft ononderzocht hoe het komt dat zulke mannen dankzij hun expressieve,
emotionele stijl althans in eigen kring de status konden verwerven van charismatisch
leider, terwijl er in twintigste-eeuws Nederland geen voorbeelden te vinden zijn van
vrouwelijke politieke leiders, charismatisch of niet. Dit ontbreken van vrouwen is
niet zo vanzelfsprekend als men misschien zou denken. In de negentiende eeuw
speelden vrouwen immers een vooraanstaande rol in politiek-sociale bewegingen
waar de expressieve stijl hoogtij vierde. Zij hadden dus in principe een goede
uitgangspositie om althans in de ‘humanitaire’ politiek een leidersrol te blijven spelen.
Omstreeks 1900 tekent zich echter een fundamentele verandering af. Fia Dieteren
en Amanda Kluveld constateren dat het leiderschap in de humanitaire beweging
vanaf 1900 in toenemende mate een mannenaangelegenheid werd. In de NBBV
bijvoorbeeld nam de ingenieur Felix Ortt in 1899 Jungius' plaats in en ook in
vogelbeschermingskringen werden de belangrijkste bestuurlijke functies steeds
meer door mannen bezet.31 Eén van de vrouwen die daarmee op de achtergrond
raakten was Cecile de Jong, fel bestrijdster van wat zij ‘eene Gruwelmode’ noemde,
de mode die voorschreef dat vrouwenhoeden getooid werden met vogelveren. Tijd
dus om de kwestie van de (on)mogelijkheid van een vrouwelijk politiek leiderschap
te bezien vanuit het perspectief van 1898.

Visioenen

Tijdens de Tentoonstelling van Vrouwenarbeid werden de ‘gruwelen’ van het
vrouwenleven niet alleen aanschouwelijk gemaakt door levende mensen en dode
objecten tentoon te stellen, maar ook door die gruwelen breed uit te meten in lezingen
en toespraken. Hoe onderkoeld ook gebracht, de toespraken veroorzaakten toch
nogal eens commotie. Zo sloeg de uitspraak van de deftige Marianne Klerck-van
Hogendorp, dat ‘ook onze echtgenoten, broeders en vaders dikwijls prostituées
[bezoeken]’ in als een bom.32 Hier waagde een geestverwante van Kuyper het om
mannen uit eigen kring te beschuldigen van ‘onzedelijk’ gedrag!
Klerck deed haar schokkende uitspraak vermoedelijk niet voor niets binnen de

veilige grenzen van het Tentoonstellingsterrein. Daarbuiten waakte zij ervoor te veel
opzien te baren. Dat is de moeite van het noteren waard, omdat zij zich net als
Jungius ‘abolitionist’ noemde. Beide vrouwen presenteerden zich als ‘strijdsters’ die
zich, in wat zij dikwijls hun ‘kruistocht tegen het kwaad’ noemden, lieten inspireren
door de militante en zeer expressieve politieke stijl van Engelse en Amerikaanse
voorbeelden. Jungius koesterde een grote bewondering voor Anna Kingsford, Klerck
voor Josephine Butler. Zowel Kingsford als Butler gaven - al dan niet opzettelijk -
op velerlei manieren aanstoot. Kingsford beweerde dat zij vivisectoren als Claude
Bernard met behulp van magische krachten op afstand had vermoord.
Prostitutiebestrijdster Butler ging tijdens haar propagandatochten het risico van
fysieke confrontaties met haar tegenstanders niet uit de weg. Butler en Kingsford
waren bei-
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Simon Fokke, Titelgravure voor de Nederlandse vertaling van François de Salignac de la
Motte Fénélon, ‘De opvoedinge der meisjes’, 1770. Atlas Van Stolk, Rotterdam. Het
traditionele beeld van wat meisjes moeten leren in de achttiende eeuw: koken, borduren,
linnen vouwen.
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den getrouwd, maar zij hadden niets van de onschuldige, thuiszittende en zichzelf
wegcijferende moeders die vrouwen vanaf 1900 steeds meer ten voorbeeld werden
gesteld.
Hoe ‘onfatsoenlijk’ hun voorbeelden ookmogen zijn geweest, het publieke optreden

van negentiende-eeuwse Nederlandse feministen maakt vergeleken met dat van
vrouwen als Butler en Kingsford over het algemeen een ingetogen en ernstige
indruk. Juist door hun grotere ‘kieschheid’ te benadrukken eisten Nederlandse
vrouwen die zich lieten leiden door het voorbeeld van vrouwen als Butler, macht en
invloed op in het publieke domein.33Uit recent onderzoek naar de kiesrechtbeweging
in de Verenigde Staten is echter duidelijk geworden dat de eerste biografen van
bekende feministen als Elizabeth Cady Stanton hun bronnen flink ‘gefatsoeneerd’
hebben.34 Het is niet uitgesloten dat ook in Nederland het beeld van
negentiende-eeuwse feministen is opgepoetst en gladgestreken. Het is daarom de
moeite waard om de geschiedenissen van deze vrouwen opnieuw tegen het licht
te houden en te bezien of er meer reliëf aan te brengen is in het wellicht te strak
gepolijste beeld.
Voorlopig lijkt het erop dat Nederlandse voorvechtsters van vrouwenrechten zich

al in de achttiende eeuw aan de heersende, voor vrouwen geldende fatsoensregels
van de Nederlandse debatcultuur hielden. Dat geldt bijvoorbeeld voor een Bataafse
revolutionaire als Petronella Moens. Haar ingetogen stijl is des te opmerkelijker,
omdat zij zich liet inspireren door de antislavernijbeweging. Zo publiceerde zij in
1817 een utopistische roman over een samenleving waarin zowel negerslaven als
vrouwen burgerrechten hadden. Kloek enMijnhardt laten het optreden van vrouwen
als Moens contrasteren met dat van radicale voorvechtsters van vrouwenrechten
in Frankrijk. Aan het eind van de achttiende eeuw speelden deze vrouwen in de
door het salonleven geregeerde debatcultuur een centrale rol in een conversatie
die vaak doordesemd was van een ‘subtiele seksuele spanning’. Dat zoiets in
Nederland ondenkbaar was, is volgens Kloek en Mijnhardt des te opmerkelijker
omdat het openlijk voeren van een ‘onfatsoenlijke’ conversatie nogmaar kort tevoren
wél mogelijk was geweest voor - althans sommige - vrouwen, ook als ze getrouwd
waren. Daarop duiden de gesprekken die BetjeWolff in 1770 voerdemet de Zeeuwse
regent Daniel Radermacher. Terwijl domineeWolff elders vertoefde, onderhield zijn
echtgenote zich met haar logé Radermacher onder meer over de seksuele
tekortkomingen van mevrouw Radermacher, die zich tot een kwezel had ontwikkeld
en de aanvoerster van deMiddelburgse fijnen was geworden. In een daaropvolgende
brief aan haar correspondentievriend Herman Noordkerk deed BetjeWolff bovendien
uitgebreid en onverbloemd verslag van deze gesprekken. Dertig jaar later zouden
dergelijke conversaties en briefwisselingen geen pas meer hebben gegeven, zo
concluderen Kloek en Mijnhardt. Dan is alles wat met lustbeleving te maken heeft
verbannen naar de echtelijke slaapkamer.
Wat betekende deze privatisering van de lust nu voor vrouwen? Immers, hoewel

de nieuwe beperkingen van de fysieke en psychische bewegingsvrijheid ook voor
mannen golden, bood de heersende dubbele moraal mannen toch nog wel uitwegen,
bijvoorbeeld via de prostitutie. Belangrijker nog lijkt mij dat het een man die een
publieke functie bekleedde, stilzwijgend toegestaan was carnal knozledge te hebben.
Hij mocht, zoals dat heette, een man van de wereld zijn, terwijl een voor vrouwen
gebruikt predikaat als mondain juist een frivole houding aanduidde die meer en
meer onverenigbaar werd geacht met een publiek optreden. Omgekeerd, zo bleek
al eerder, werd (publieke) strijdbaarheid van vrouwen steeds vaker geassocieerd
met zedeloosheid.
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Deze verandering was - ook voor vrouwen in Frankrijk - veelomvattend, aangezien
het om méér ging dan om het verlies van de mogelijkheid publiekelijk te refereren
aan persoonlijke lustgevoelens. Wellicht ging het zelfs om iets anders dan wat
tegenwoordig wordt verstaan onder lustbeleving.35 Iets dat moeilijk, of misschien
wel helemaal niet meer kan worden begrepen door een éénentwintigste-eeuwse,
westerse geest, die bijvoorbeeld geleerd heeft om de combinatie van erotiek en
politiek als scandaleus te zien. Dat hier juist voor vrouwen sprake is van een verlies,
en zelfs van een ‘traumatisch’ verlies, suggereert Bonnie Smith met haar intrigerende
portrettering van Germaine de Staël. Zij voert De Staël ten tonele als iemand die
geschiedenis schreef door al reizende (zowel in werkelijkheid als - met behulp van
drugs - in de verbeelding) letterlijk en figuurlijk deel te worden van het te beschrijven
verleden. ‘Drugs and the body were two of her chosen vehicles to historical truth;
and she wrote not in some well-appointed private study but on the road in the chaos
of flight and exile.’36 Deze ‘narcotic and erotic approach to the past’ heeft ervoor
gezorgd dat latere professionele historici De Staël niet langer serieus nemen, omdat
zij te excentriek zou zijn. Daardoor wordt de ernst van de verandering waarvoor De
Staël op een extreme manier model staat gebagatelliseerd, aldus Smith.
De Staël vertegenwoordigt, zo maak ik uit Smiths beschrijving op, een ‘vrouwelijke’

verhouding tot de openbaarheid die sindsdien in diskrediet is geraakt. In De Staëls
geval was geschiedenis schrijven zowel een kwestie van ‘zijn’ als van ‘handelen’.
Zij was de tegelijkertijd persoonlijke en onpersoonlijke bemiddelende instantie, die
met behulp van haar magistrale verbeeldingskracht heden en verleden met elkaar
verbond. Zij ontleende haar publieke betekenis aan het vermogen om via haar eigen
‘grenzeloze’ lichaam én geest invloeden van buitenaf te absorberen en te
transformeren tot een visioen dat anderen de weg wees. Tot die transformerende
ervaringen behoorden ook haar vele romantische avonturen (weggemoffeld of
veroordeeld door veel van haar biografen). Deze maakten onverbrekelijk deel uit
van een vrouwenleven waarin persoonlijke, al dan niet erotisch getinte relaties, een
vanzelfsprekende uitdrukking waren van haar ‘geniale’ publieke project.
De Staëls ‘erotische’ beleving van haar relatie tot de gemeenschap past in een

lange traditie van ‘vrouwelijk’ zienerschap. Hoewel er ook vele mannelijke zieners
zijn geweest, lijkt er iets eigenaardigs aan de hand te zijn als het om vrouwelijke
visionairen gaat: hun vermogen om te ‘zien’ zou namelijk onverbrekelijk
samenhangen met hun intrinsieke vrouwelijke zwakte. Vanwege de veronderstelde
grotere ‘doorlaatbaarheid’ van hun geestelijke en fysieke grenzen, zouden vrouwen
toegankelijker zijn voor boodschappen van gene zijde.37Deze niet onproblematische
eigenschap (want hoe kon vastgesteld worden dat het God was of de Duivel die via
de ‘profetessen’ sprak?) stelde visionaire vrouwen in staat de gemeenschap te
dienen door hun - extatische - lichaam een kanaal te laten worden voor het
goddelijke. Door zich te laten bezitten, bemiddelden zij tussen God en de mensen:
dankzij hun ‘grenzeloosheid’ vingen zij immers niet alleen de stem van God op,
maar ook de gevoelens van de mensen om hen heen, die zij richtten op zaken die
de hele gemeenschap aangingen.
Ook in zeventiende- en achttiende-eeuws Nederland verwierven vrouwen de

positie van spiritueel leidster door zich - met verwijzing naar hun ‘zwakte’ - als
spreekbuis van God te presenteren. Aangezien politiek en religie moeiteloos in
elkaar overvloeiden, was dit
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leiderschap veelomvattender dan de term ‘spiritueel’ suggereert. Hét
machtsinstrument was het spreken, een spreken waarvan het theologische vertoog
vrouwen uitsloot. Visionaire vrouwen hielden zich niet aan deze conventie en lieten
hun stem horen, in extase, maar ook via geschriften. Zo kon de Nederlandse
zeventiende-eeuwse (aanvankelijk katholieke en later protestantse) ‘profetes’
Antoinette Bourignon grote groepen christenen bereiken omdat haar denkbeelden
werden vastgelegd in een hele reeks geschriften.38 Opvallend is dat het optreden
van dit soort ‘bezeten’ (s)preeksters daadkrachtiger en provocerender lijkt te zijn
geweest dan dat van vrouwen die zich met hun publicaties buiten het religieuze
circuit bewogen. Terwijl deze laatsten ervoor waakten zich in publieke twisten te
mengen, deden vrouwen uit piëtistische kringen dat bijvoorbeeld wel. Nederlandse
piëtistische vrouwen refereerden zelfbewust aan de mogelijkheden die hun ‘zwakte’
hun bood, zo blijkt bijvoorbeeld uit een betoog (1736) van Alegunda Ilberi. Daarin
plaatst zij zichzelf in een traditie van ‘zwakke vrouwen’ die God ooit in zijn dienst
had gebruikt en die Hij de ‘lof van overwinninge’ had gegeven.39
De gedachte dat God sprak via een menselijk lichaam waarover het verstand

iedere controle had verloren, wekte in 1756 de toorn van De Nederlandsche
Spectator. Die toorn ontlaadde zich interessant genoeg in een ontleding van het
dode lichaam van een ‘rechtzinnig’ man. In wat een rechtstreekse persiflage lijkt op
de praktijk waarbij de goddelijke boodschap werd afgelezen uit de lichaamstekens
van de ‘bezetene’, deelden de Spectatorschrijvers de resultaten van de anatomische
les aan de lezers mee: tijdens zijn leven mocht deze man dan hebben beweerd dat
God direct tot hem sprak via de heftige en ongecontroleerde bewegingen van zijn
lichaam en geest, eenmaal ontleed bleek de naakte waarheid: hier lag een licht
ontvlambare, onmannelijke dweper.40

In deze Spectatoriale variant van de humanitarian narrative41 kan men het ‘verlies’
ontwaren waar Smith op doelt. Betekenissen die tot dan toe naast elkaar hadden
kunnen bestaan, worden uit elkaar gehaald. De ‘zwakte’ die bevindelijke vrouwen
konden beleven als een onbegrensde staat die een (positieve) betekenis kon hebben
voor de gemeenschap, wordt nu in exclusief depreciërende zin met vrouwen en
vrouwelijkheid verbonden. Zij verloren daarmee een bron van publiek gezag en
wellicht ook de toegang tot het charismatische leiderschap. De fysieke tekenen van
de extase dienden namelijk, zo stelden de Spectatorschrijvers, niet te worden
uitgelegd als een teken van een bijzondere, door God bewerkte geestesgesteldheid,
‘wedergeboorte’ of uitverkorenheid van de bezetenen. Deze aandoeningen
behoorden immers niet tot het rijk van de geest en de ziel, maar tot het dierlijke,
onwillekeurige deel van de mens; het deel dat geen blijvende waarde had. Geen
wonder dat deze verschijnselen het meest voorkwamen bij vrouwen, kinderen,
bejaarden en ongeschoolden.42
Deze Spectatoriale brandmerking van visionariteit als ‘dierlijk’, ‘kinderlijk’

‘onmannelijk’, ‘volks’ en nutteloos voor de gemeenschap, is de voorbode van de
pathologisering van de extase door de laat negentiende-eeuwse psychiatrie, maar
niet alleen door de psychiatrie. In 1895 werd Bourignon door de theoloog Antonius
van der Linde een ‘pathologische leugenaarster’ genoemd, een ‘furie’, die aan
‘religieuze grootheidswaanzin’ leed. En in 1929 ontwaarde de kerkhistoricus J.
Lindeboom in haar ‘hysterie, pseudologia phantastica en verdrongen sexualiteit die
zich achter geforceerde en in den grond zeer onkuische kuischheid verbergt’.43
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Ook al trof de pathologisering van de extase zowel mannen als vrouwen, toch is
het opmerkelijk dat deze ontwikkeling mannen als Kuyper niet heeft verhinderd om
- ongestraft - een extatische, ‘erotische’ verbinding aan te gaan met de massa's.
Hoe dat te verklaren is, kunnen we nog niet zeggen. Voorlopig kan worden
vastgesteld dat Kuyper in zijn poging ‘overgave’ en ‘offervaardigheid’ te relateren
aan actief-gedisciplineerd, mannelijk handelen, wederom werd geholpen door de
nieuwe menswetenschappen. Zo valt op dat de massa in de moderne
massapsychologische theorieën werd voorgesteld als een vrouw die door de leider
moest worden getemd en onderworpen. De erotiserende kracht die bij mannen als
actief transformerend werd voorgesteld, is rond 1900 bij vrouwen een probleem
geworden. In haar actieve vorm zou de vrouwelijke begeerte door haar mateloosheid
(een term die het begrip ‘grenzeloosheid’ lijkt te vervangen) de gemeenschap
ontwrichten. Daarom kon het vrouwelijk verlangen alleen in zijn getemde,
heteroseksuele, moederlijke gedaante een maatschappelijke betekenis hebben.
De diskwalificering van het vrouwelijk zienerschap - en daarmee van een specifieke

vorm van vrouwelijk leiderschap - is een proces dat nog nauwelijks in kaart is
gebracht. Nieuwe kennis over de ontwikkelingen tussen vooral 1750 en 1900 zou
onze visie op wat ‘politiek’ in de negentiende eeuw betekende, wel eens radicaal
kunnen veranderen. Zo laat Goldsmith zien hoezeer politiek in het
negentiende-eeuwse Amerika verweven wasmet religieus geïnspireerde visionariteit.
Op de golven van het spiritisme lieten ook eerbiedwaardige mannen als Abraham
Lincoln zich inspireren door boodschappen van gene zijde.44 In deze ‘fluïde’ sfeer
waren het juist vrouwen die dankzij hun veronderstelde mediamieke kwaliteiten
verregaande invloed konden krijgen in politieke kringen. Veel voorvechtsters van
vrouwenrechten waren dan ook spiritist, ook nuchtere dames als Suzan B. Anthony
and Elizabeth Cady Stanton. Niet alleen raadpleegden deze feministen zo nu en
dan de geesten van overledenen om te zien wat hun volgende stap moest zijn in
de strijd voor het vrouwenkiesrecht, zij lieten zich in de jaren zestig van de
negentiende eeuw ook betoveren door Victoria Woodhull. Deze excentrieke,
vrijgevochten vrouw uit het volk, die mannen net zo gemakkelijk de hand las als in
haar bed vermaakte, werd omstreeks 1870 de ‘Joan of Arc of the Women's
Movement’ genoemd. Dat is opmerkelijk voor iemand die door haar biografe
Goldsmith treffend getypeerd wordt als ‘the Spiritualist, the “high priestess” of free
love, the crusading editor, the San Francisco actress and part-time prostitute, the
founder of the first stock brokerage firm for women, the disciple of Karl Marx, the
blackmailer, the presidential candidate, the sinner, the saint’.45 Nog in 1870 werd
Jeanne d'Arc dus als voorbeeld gebruikt voor en door een vrouw die spoedig daarna
als te ‘bandeloos’ beschouwd werd om een rol te kunnen spelen in de Amerikaanse
(feministische) politiek. De vernauwing van de blik die de vrouwelijke begeerte als
gevaarlijk ziet indien deze openlijk wordt geuit en geëxploiteerd, trof ook feministische
medestrijdsters van Woodhull als Stanton, die Woodhulls levensstijl uiteindelijk te
aanstootgevend vond. Datzelfde geldt ironisch genoeg voor Stanton zelf, wier brieven
door haar eerste biograaf zodanig werden gekuist dat alle seksueel geladen
toespelingen eruit werden verwijderd.46
Ook in negentiende- en twintigste-eeuws Nederland is de verbinding tussen

(feministische) politiek en (vrouwelijk) zienerschap wellicht veel inniger geweest dan
gedacht wordt. Zo was Elise van Calcar behalve feministe tevens pleitbezorgster
van het spiritisme.47 Ook
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mannelijke politici waren geïnteresseerd in het leggen van ongewone verbindingen
tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld.48 Joost Vijselaar heeft bijvoorbeeld
laten zien hoe zeer iemand als Gijsbert Karel van Hogendorp gegrepen was door
het dierlijk magnetisme en de trances die magnetiseurs opwekten. Vijselaar spreekt
in dit verband over een ‘veelzeggende episode uit de Nederlandse
cultuurgeschiedenis’, die uit het collectieve geheugen is gewist.49 Dat de
verwevenheid van visionariteit en moderne politiek tot nu toe zo weinig aandacht
heeft gekregen van historici, valt ongetwijfeld terug te voeren op de reeds genoemde
pathologisering van de ‘erotische’ bemiddeling tussen ‘zelf’ en ‘gemeenschap’. Ook
vrouwenhistorici worden om die reden liever niet herinnerd aan wat Smith in verband
met De Staël een ‘conflicted legacy’ nemt.50
Deze erfenis is tot op de dag van vandaag beladen. Daarop duidt bijvoorbeeld

de verkiezing eind 1998 door het Historisch Nieuwsblad van koningin Wilhelmina
als Vrouw van de Eeuw. Deze keuze is voor de hand liggend: Wilhelmina's reputatie
is dankzij haar krachtige optreden tijdens de TweedeWereldoorlog onverwoestbaar.
Bovendien heeft zij in Cees Fasseur een biograaf gevonden die haar leven voor
een breed publiek toegankelijk heeft gemaakt.51 Het past echter in de lijn van dit
essay om aandacht te vragen voor datgene wat de keuze voor Wilhelmina uitsluit:
de uitverkiezing van Juliana. Dat de Moeder de Dochter heeft gepasseerd kan
uiteraard verklaard worden door de omstandigheid dat Juliana nog in leven is. Toch
is het niet onwaarschijnlijk dat ook Juliana's publieke reputatie een rol speelt. Die
is anno 2000 nog steeds in grote mate bepaald door haar ontvankelijkheid voor
‘zweverige’ fenomenen als de gebedsgenezeres Greet Hofmans. Als gevolg van
de zogenaamde Hofmans-affaire is Juliana te boek komen te staan als een
staatshoofd dat haar publieke optreden op onoorbare wijze zou hebben laten
beïnvloeden door het esoterische (en pacifistische) gedachtegoed van Hofmans.52
Het is vermoedelijk deze ongunstige reputatie die mede verklaart waarom historici
anno 1998 de voorkeur geven aan een soldateske vorstin die zei ernaar te verlangen
‘het lot van de krijgsman te delen’,53 boven een koningin die tijdens de Koude Oorlog
een vredesboodschap bracht.

Een feestelijk slotakkoord

Vlecht in Uw rok het patroon van Uw leven
Vrouwen en meisjes van dorp en stad
Lichtend symbool van het vrouwelijk streven,
Draagt het verheugd, als de bloem draagt haar blad.

Eenheid in veelheid van lijnen en kleuren,
Vormt met Uw rok het saamhorig verband,
In het geheel van historisch gebeuren,
Tooit het ontwerp met Uw hart en Uw hand.

Stempelt Uw rok met het merk Uwer dagen,
Voert dat wat Was en wat Is in Uw vaan.
Heden - Verleden, blijmoedig gedragen,
Siere Uw kleed, Uw gezin, Uw bestaan.
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Minister Marga Klompé in het vierde kabinet Drees, 1956. Spaarnestad Fotoarchief, Haarlem.

Dit lied bezingt de Nationale Feestrok, een vinding van de bekende verzetsvrouw
en feministe Mies Boissevain-van Lennep. Deze propageerde direct na de Tweede
Wereldoorlog het maken van zo'n rok als een symbolische daad die zowel een
politieke als een persoonlijke betekenis had. Het aan elkaar naaien van verschillende
stukjes stof, die een tastbare herinnering waren aan het leven van de betrokken
vrouw, was een manier om het leed van de oorlog te verwerken. Tegelijkertijd
verbeeldde dit patchwzork de nieuweNederlandse samenleving. Culturele verschillen
zouden niet langer splijtend werken, maar moeten leiden tot een kleurrijk geheel,
dat méér en anders was dan de samenstellende delen. Juist vrouwen, meesters
van de synthese, konden in de visie van Boissevain deze nieuwe Nederlandse
samenleving tot stand brengen.
Deze vrouwelijke ‘lapjesvariant’ van de Doorbraakgedachte, zoals JolandeWithuis

de Nationale Feestrok treffend typeert,54 zou een hoogtepunt beleven op 2 september
1948, tijdens de feestelijkheden ter gelegenheid van het gouden en laatste
regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Vlakbij de toekomstige koningin Juliana
gezeten, zag Boissevain hoe honderden vrouwen het Feestroklied zongen en hun
rok aan de komende en gaande vorstin toonden tijdens een defilé op het Haagse
Binnenhof. Na dit defilé was het afgelopen met de Rok. Boissevain had gewild dat
Nederlandse vrouwen de Rok op nationale hoogtijdagen als Bevrijdingsdag en
Koninginnedag zouden dragen, maar dat is na 1948 alleen nog maar op zeer kleine
schaal gebeurd. De Rok raakte vergeten, totdat zij in de jaren negentig

D.W. Fokkema en Frans Grijzenhout, Rekenschap: 1650-2000



167

herontdekt werd, eerst door Jaap Verheul en Joost Dankers,55 en daarna door
Withuis. Deze laatste suggereert dat het ‘gloedvolle streven de maatschappelijke
betrokkenheid van vrouwen uit te drukken in een rok’ er wellicht voor verantwoordelijk
is dat deze voor lange tijd uit de collectieve herinnering verdween.56
Inderdaad, de Dolle Mina's van de jaren zeventig zwoeren de rok af en hulden

zich in tuin- en spijkerbroeken. Hoe ‘onfatsoenlijk’ deze nieuwe generatie feministen
zich ook publiekelijk manifesteerde en hoe hevig zij zich ook afzette tegen
‘traditionele’ vooroorlogse feministen als Mies Boissevain, toch zijn beide
groeperingen nog innig met elkaar verbonden. Waar Boissevain met behulp van de
‘levensrok’, zoals zij de Feestrok het liefst aanduidde, een zijnskwestie als sekse
verbond met de publieke zaak, daar deden de feministen van de zogenaamde
tweede feministische golf dat door middel van de leuze ‘het persoonlijke is politiek’.
Zowel Boissevain als Joke Kool-Smit werden niet alleen gedreven door het verlangen
naar effectuering van het wettelijke gelijkheidsprincipe, maar ook door de vraag of,
en zo ja op welke manieren, ‘het vrouwelijke’ een basis kon zijn voor een politieke
theorie en praktijk.
Anno 2000 lijkt feministische politiek meer een kwestie te zijn geworden van

‘quota, ritssystemen bij lijstsamenstellingen en de concrete doelstelling: gewoon
meer vrouwen in het parlement’.57 De resultaten zijn gunstig: in 1998 bedroeg het
percentage vrouwen in de Tweede Kamer 36. Het kabinet-Kok telt diverse vrouwelijke
ministers, die evenveel (of even weinig) macht ontplooien als hun mannelijke
collega's. Behalve door hun kleren, onderscheiden Annemarie Jorritsma, Tineke
Netelenbos en Els Borst zich qua publieke stijl niet significant van hun mannelijke
collega's. Ook op andere terreinen van het maatschappelijk leven is anno 2000
sprake van een toenemende seksegelijkheid: in 1999 had 51 procent van alle
vrouwen tussen de 15 en 64 jaar een baan van twaalf uur of meer (tegen 76 procent
van de mannen) en in 1998 had 83 procent van de vrouwen van achttien jaar en
ouder een eigen inkomen (tegen 98 procent van de mannen). In de leeftijdsgroep
25-44 jaar hebben vrouwen en mannen bovendien nagenoeg hetzelfde
onderwijsniveau.58
Anno 2000 maakt het, kortom, niet meer uit of men als meisje of als jongen

geboren wordt. Of toch wel? Impliceert feitelijke gelijkheid misschien dat vrouwen
‘als vrouwen’ onzichtbaar worden, omdat, zoals de opstellers van de
Emancipatiemonitor 2000 opmerken, ‘gelijkheid in de meeste gevallen betekent dat
vrouwen zich aan (moeten) passen aan mannen’? Zij concluderen dat het
emancipatiebeleid zich, behalve op het wegwerken van achterstanden, ook zou
moeten richten op onderzoek naar het ‘ongeziene onderscheid naar sekse en de
machtswerking van regels’. Analyses van de ‘werking van beeldvorming’ zouden in
dat verband bijzonder nuttig kunnen zijn.59
Eén van de beelden die om zo'n onderzoek vragen is de foto op de omslag van

1950: Welvaart in zwart-wit. Op deze zwart-wit foto van de Rotterdamse Lijnbaan
ziet men een anonieme menigte mannen en vrouwen. Twee mannen stappen uit
het kader van de foto en nemen daardoor een positie in die de aandacht trekt. Is
het toeval dat dit mannen zijn en geen vrouwen, en dat alleen deze mannen kleur,
en daarmee een zichtbare identiteit verkrijgen?
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J. van Beverwijck, ‘Van de wtnementheyt des vrouwelicken geslachts’. Dordrecht, 1639.
Titelgravure naar een ontwerp van P. Lesive. Universiteitsbibliotheek, Amsterdam. Vorsten,
geestelijken, geleerden en kunstenaars bewijzen hun eerbied voor de vrouw.
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I Onbekende Noord-Nederlandse schilder, Een lezende man, ca. 1660, olieverf op doek, 88
× 66,5 cm. Rijksmuseum, Amsterdam.
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II Anoniem, Gezicht op de polder Het Grootslag nabij Enkhuizen, ca. 1606, olieverf op paneel,
75 × 154,5 cm. Gemeente Enkhuizen.
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III Cornelis Troost, Een muziekliefhebber uit de familie Van der Mersch, 1736, olieverf op
paneel 72 × 57 cm. Rijksmuseum, Amsterdam.
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IV Claude Monet, Molens in het Westzijderveld bij Zaandam, 1871, olieverf op doek, 47 ×
73 cm. Van Gogh Museum, Amsterdam.

V Isaäc Israels, Het transport der kolonialen, 1883-84, olieverf op doek, 160 × 300 cm.
Kröller-Müller Museum, Otterlo.
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VI George Hendrik Breitner, Bouwwerkzaamheden in een buitenwijk van Amsterdam, ca.
1885, olieverf op doek, 95,5 × 181 cm. Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam.

VII W.B. Tholen, De gezusters Dora en Elizabeth Arntzenius, lezend, 1895, olieverf op doek,
36,5 × 57 cm. Collectie Stedelijke Musea, Gouda.
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VIII Max Beckmann, Zelfportret met echtgenote Quappi, geschilderd in Amsterdam, 1941,
olieverf op doek, 194 × 89 cm. Stedelijk Museum, Amsterdam.
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IX Jacob van Ruysdael, Gezicht op Haarlem, ca. 1670, olieverf op doek, 55,5 × 62 cm.
Koninklijk Kabinet van Schilderijen ‘Mauritshuis’, Den Haag.

Eindnoten:

De auteur dankt Mieke Aerts, Henri Beunders, Fia Dieteren, Myriam Everard, Maria Grever,
Amanda Kluveld, Wijnand Mijnhardt, Jaap Talsma, Henk te Velde en Jolande Withuis voor hun
commentaar op een eerdere versie van dit hoofdstuk.

1 Geciteerd in Van den Berg, ‘Vanaf de blanke top’, p. 21-22.
2 Geciteerd in Schuyt en Taverne, 1950, p. 398.
3 Pott-Buter, Vrouwen leven en werk, p. 150-151.
4 Geciteerd in Grever en Waaldijk, Feministische openbaarheid, p. 32.
5 Illuster, maart 2000, p. 11.
6 Leijenaar, De geschade heerlijkheid.
7 Aerts, De vrouw van de eeuw, p. 56.
8 Aerts, De politiek van de katholieke vrouwenemancipatie.
9 Exemplarisch is: Everard, ‘Vrouwen voor 't vaderland’.
10 Kloek en Mijnhardt, 1800, p. 246.
11 Geciteerd in Bank en Van Buuren, 1900, p. 514.
12 Grever en Waaldijk, Feministische openbaarheid, p. 274.
13 Ibid., p. 10 en 276.
14 De citaten komen uit Kluveld, ‘Anti-vivisectionisme en feminisme’, p. 146.
15 Alle citaten komen uit Jungius, De vivisectie is een kwaad, p. 1.
16 Kluveld, ‘Anti-vivisectionisme en feminisme’, p. 147.
17 Schwegman, De prima donna, en Warner, Joan of Arc.
18 De citaten komen uit: Kluveld, ‘Anti-vivisectionisme’, p. 146.
19 De citaten komen uit: Kluveld, ‘Anti-vivisectionisme’, p. 148.
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24 Te Velde, ‘Ervaring en zingeving in de politiek’, p. 527.
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karakter van het vroege negentiende-eeuwse feminisme ook: Aerts en Everard, ‘Forgotten
Intersections’, p. 462.

26 Romein, Op het breukvlak van twee eeuwen, p. 212-230.
27 Te Velde, ‘Viriliteit en opoffering’.
28 Geciteerd in Bank en Van Buuren, 1900, p. 308-314.
29 Kluveld, Reis door de hel der onschuldigen.
30 Zie voor de gevoelige kanten van Vorrink: Wiedijk, Koos Vorrink.
31 Dieteren, ‘Vogels en vrouwen’, p. 3-5.
32 Geciteerd in De Vries, Kuisheid voor mannen, p. 125.
33 Van Drenth en De Haan, The Rise of Caring Power.
34 Goldsmith, Other Powers.
35 Zie voor het probleem van de historisering van de vrouwelijke lust: Everard, Ziel en zinnen.
36 Smith, The Gender of History, p. 17.
37 Mack, Visionary Women.
38 De Baar, ‘Ik moet spreken’.
39 Geciteerd in De Jeu, 't Spoor der dichteressen, p. 142.
40 Aangehaald in Sturkenboom, Spectators van hartstocht, p. 180.
41 De ‘humanitarian narrative’ is, kort gezegd, een (meelijwekkende) vertelling over lijdende

lichamen. Zie Laqueur, ‘Bodies, Details, and the Humanitarian Narrative’.
42 Sturkenboom, Spectators van hartstocht, p. 174.
43 De citaten komen uit: De Baar, ‘Ik moet spreken’, p. 90.
44 Goldsmith, Other Powers, p. 78.
45 Ibid., p. 7.
46 Ibid., p. xiii-xiv.
47 Draaisma, ‘Een lichtstraal over de graven’.
48 Zie bijvoorbeeld Jansen, Op zoek naar nieuwe zekerheid.
49 Vijselaar, De magnetische geest, p. 2. Met dank aan Fia Dieteren.
50 Smith, The Gender of History, p. 16.
51 Fasseur, Wilhelmina, de jonge koningin en Wilhelmina, krijgshaftig in een vormeloze jas.
52 Zie voor een kritische analyse van deze affaire: Waaldijk, ‘Tussen moeder en dochter’.
53 Geciteerd in Aerts, ‘Om het lot van de krijgsman te delen’; Aerts geeft een inspirerende analyse

van het publieke imago van Wilhelmina.
54 Withuis, De jurk van de kosmonoate, p. 61.
55 Verheul en Dankers, Tot stand gekomen met steun van..., p. 86-87.
56 Withuis, De jurk van de kosmonaute, p. 84.
57 Aerts, ‘Om de kans’, p. 43.
58 Alle cijfers zijn ontleend aan Emancipatiemonitor 2000.
59 De citaten komen uit Emancipatiemonitor 2000, p. 165-167.
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7 Stad en land: werk in uitvoering
Auke van der Woud

Een heel oud grapje. God schiep de aarde, met uitzondering van het Nederlandse
grondgebied - dat werd door de Nederlanders zelf gemaakt. De eerste auteurs die
een impressie van het Nederlandse landschap gaven, de geschiedschrijvers uit de
Romeinse Oudheid, schreven met weinig enthousiasme over het kustland boven
de Rijn, het was in hun ogen een gebied dat water noch land kon worden genoemd.
Vele eeuwen later verbaasden buitenlandse bezoekers zich keer op keer over het
merkwaardige kleine land en zijn relatief welvarende bevolking. De gevoelens waren
gemengd, zowel over de ijverige maar wat lompe Nederlanders als over het
Hollandse landschap, een vruchtbaar maar doornat oord.
In de late negentiende eeuw, de tijd van de nieuwe internationale

communicatiemiddelen en het beginnende massatoerisme, werd de bijzondere
constitutie van het Nederlandse landschap (en de steden daarin) in het buitenland
interessant en zelfs mooi gevonden. Het typisch Nederlandse landschap, dat
betekende in deze tijd het grondgebied van de kustprovincies: vooral Noord- en
Zuid-Holland en daarnaast ook Zeeland en Friesland. Buitenlandse auteurs schreven
in het laatste kwart van de negentiende eeuw reisverhalen over hun bezoek aan
Nederland die internationale bestsellers werden en die tot ver in de twintigste eeuw
de beeldvorming van Nederland in het buitenland diepgaand hebben beïnvloed.
Vooral de Fransman Henry Havard en de Italiaan Edmondo de Amicis moeten
worden genoemd. De eerste beleefde successen met zijn vierdelige La Hollande
pittoresque (1874-1877), met Amsterdam et Venise (1876) en La Hollande `a vol
d'oiseau (1881). Zijn verhalen en observaties vertellen het lezerspubliek over zijn
ontdekkingsreis in een onbekend klein land: daar, aan de periferie van de oude
Europese culturele machtscentra, leefde een volk met opmerkelijke klederdrachten
(klompen!), bijzondere zeden en gewoonten (eenvoud en properheid) in een
natuurlijke en gebouwde omgeving die bij uitstek ‘schilderachtig’ was.
Wemoeten hierbij beseffen dat de internationaal aanvaarde esthetica in de visuele

kunsten sinds de achttiende eeuw twee fundamenteel verschillende soorten
schoonheid onderscheidde, de monumentale en de schilderachtige. Het
monumentale schoonheidsideaal was aanvankelijk in de toonaangevende Europese
vorstelijke residenties beoefend. Daarna had het in de negentiende eeuw de centra
van de hoofdsteden van aanblik doen veranderen, toen daar, in Wenen, Parijs,
Londen en Berlijn, brede boulevards met imposante gebouwen voor de nieuwe
burgerlijke cultuur waren gekomen. Het schilderachtige schoonheidsideaal was
daarentegen buiten de grote hoofdsteden te zien, in landschappen: vooral de Alpen,
Toscane en Venetië, het Duitse landschap langs de Rijn en het kustgebied van
Zuid-Engeland.
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In het laatste kwart van de negentiende eeuw kwam daar een nieuw landschapstype
bij, het Hollandse. De kenmerken ervan waren al in de Hollandse schilderkunst van
de zeventiende eeuw - die niet toevallig in de late negentiende eeuw internationaal
populair werd - vastgelegd. Hoge blauwe luchten (of luchten met talloos veel
grijstinten) boven een haast eindeloos vlak groen land. Daarin veel molens, en
kerktorens aan de horizon. De schilderijen met stadsgezichten tonen geen strenge
of deftige monumentale gebouwen en pleinen, maar een kleurrijke schilderachtige
architectuur. Die wordt gedomineerd door burgerlijke woonhuizen van rode baksteen
en versieringen van grijze natuursteen, huizen die individueel allemaal verschillen
maar desondanks een grote eenheid vormen. En overal is water. Deze
schilderachtige schoonheid culmineerde in de hoofdstad, Amsterdam.
Een van de meest verbazingwekkende en intrigerende eigenschappen van het

schilderachtige Nederland was ongetwijfeld het feit dat het grotendeels door mensen
was gemaakt: het landschap was tevoorschijn gehaald uit zijn absolute tegendeel,
het water. De Amicis, wiens Olanda (1876) direct na verschijning in het Frans,
Engels, Portugees (en het Nederlands) werd vertaald en daarna nog vele malen in
het Italiaans werd herdrukt, begon zijn verhaal met te vertellen dat de kaart van
Nederland hem op het idee van zijn reis had gebracht, hij wilde weten hoe dat land
eruit zag, hoe het werd bewoond, hoe het hoe dan ook kon bestaan. ‘Ziet men die
bochtige en lage kusten; die diepe zeeboezems; die grote rivieren, die geen rivieren
meer schijnen te zijn maar óók zeeën; en omgekeerd die zee, die zich als 't ware
in een rivier verandert en het land in eilandjes verdeelt; die meren, die grote plassen,
die zich overal kruisen, - dan schijnt het dat een zo verbrokkeld land van het ene
ogenblik op het andere zou moeten uiteendrijven en verdwijnen.’

Anoniem, Gezicht op de polder Het Grootslag nabij Enkhuizen, ca. 1615-1617, olieverf op
paneel, 75 × 250 cm. Gemeente Enkhuizen.
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Na zijn reis had De Amicis een ander beeld: ‘En als men nu bedenkt, dat zulk een
land een van de vruchtbaarste, rijkste en best geordende landen van de wereld is,
begrijpt men hoe juist het zeggen is, dat Nederland een verovering is van de mens
op de oceaan. (...) Het is een kunstmatig, een “gemaakt” land; de Nederlanders
hebben het gemaakt, het bestaat omdat de Nederlanders het bewaren, het zou
verdwijnen als de Nederlanders het verlieten.’1

Nederland als ‘werk in uitvoering’

De Amicis wees erop dat de oorspronkelijke Nederlandse bodem weinig vruchtbaar
was: te arm, te nat, zonder industriële delfstoffen, zonder de primaire bouwmaterialen
hout en steen - een grondgebied dat in de loop der geschiedenis bovendien zeer
frequent door overstromingen was getroffen. Veel van wat ooit werd opgebouwd,
was daardoor weer ongedaan gemaakt. Het stond voor hem vast dat deze natuurlijke
omstandigheden, die in Europees verband buitengewoonmochten worden genoemd,
het Nederlandse volk tot een volk hadden gemaakt dat van veel andere volkeren
verschilde: ‘De Nederlandse geest is in volmaakte overeenstemmingmet het karakter
van het land.’ Kalme en taaie moed, nodig in de strijd tegen de zee, en door de
gestage overwinningen een groeiend besef van eigenwaarde, zin voor vrijheid en
onafhankelijkheid. Werkelijkheidszin, als gevolg van het altijd dreigende gevaar van
het water, spaarzaamheid en vlijt om de eindeloze strijd om het fysieke bestaan te
kunnen volhouden, voorzichtigheid, gerichtheid op het functionele en nuttige,
matigheid in de genietingen. Het is niet verwonderlijk dat De Amicis, kind van de
tijd waarin het Darwiniaanse natuurbegrip het denken over de
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Arent Arentsz, genaamd Cabel, Vissers en boeren in een polderlandschap, ca. 1615, olievelf
op paneel, 27 × 52 cm. Rijksmuseum, Amsterdam.

condition humaine beïnvloedde, de Nederlandse volksaard in verband bracht met
die eeuwenoude en onophoudelijke struggle for life tegen het weerbarstige en soms
vijandige natuurlijke milieu.
We zouden nu, meer dan honderd jaar na deze bespiegelingen van De Amicis,

de zaak ook kunnen omdraaien, door niet de volksaard uit de natuurlijke
omstandigheden te verklaren, maar de eeuwenlange schepping van Nederland te
zien als een resultaat van een even eigenaardige als mysterieuze Nederlandse
volksaard. De door De Amicis genoemde karakteristieken van de Nederlandse
psychologie worden in de late twintigste eeuw gewoonlijk aan de doorwerking van
het calvinisme toegeschreven, maar die connectie helpt bij de verklaring van de
inrichting van Nederland niet voldoende. De collectieve strijd tegen het water en de
collectieve inspanning om land te maken, om Nederland als een kunstwerk te
scheppen, begon al ver voordat het calvinisme Nederland binnenkwam. Er is iets
anders aan de hand, iets dat niet met een paar trefwoorden kan worden verklaard.
Er zijn drie curieuze samenhangende verschijnselen die steeds in de Nederlandse
geschiedenis aanwijsbaar zijn: de relatief (dat wil zeggen: in Europees verband
gezien) grote bevolkingsdichtheid, de relatief grote verstedelijking (het deel van de
totale bevolking dat in de steden woont) en die wijd verbreide (collectieve) neiging
om het land te ‘maken’, een neiging die er in onze dagen toe heeft geleid dat heel
Nederland, het land dat voor de helft (steeds dieper) onder het niveau van de
zeespiegel ligt, een kolossaal Werk in Uitvoering is, één grote constructie die onder-
en bovengronds in permanente staat van opbouw, aanpassing, afbraak en herbouw
is.
De hoge bevolkingsdichtheid is een constante van ruim duizend jaar. De bevolking

van het Nederlandse territoir omstreeks het jaar 800 wordt op 100.000 tot 150.000
zielen geschat. Tussen 800 en 1500 groeide de bevolking naar een getal tussen
750.000 en een miljoen, een toename die veel groter was dan elders in Europa te
zien was.2 Deze groei vond plaats in de
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enorme veengebieden die aanvankelijk het vrijwel onbewoonde landschap van de
huidige kustprovincies vormden. De kolonisten die zich er vestigden, gebruikten het
veen voor brandstof (turf) en veranderden het in landbouwgrond.
Ontginning van veen leidt tot bodemdaling, niet alleen als gevolg van het turfgraven

maar vooral ook door de ontwatering, die inklinking en oxidatie van de drogere grond
veroorzaakt (een proces dat eeuwenlang kan doorgaan en een daling van
verscheidene meters veroorzaakt). De exploitatie van de ontginningsgebieden
maakte deze uiterst kwetsbaar voor overstroming door de zee: ze lagen immers
van nature al weinig hoger dan het zeeniveau. Talrijke stormen veranderden tussen
de jaren 800 en 1600 land in water. Zeeland werd een archipel tussen brede
inhammen van de zee, Holland benoorden het IJ werd een conglomeraat van grote
meren en schiereilanden, aan de zuidkant van het IJ ontstond een bij elke storm
uitdijend Haarlemmermeer, de inham van de Noordzee werd een ondiepe maar
zeer uitgestrekte binnenzee, de Zuiderzee.
Zowel de economische voordelen van de veenontginningen als de steeds grotere

nadelen van het landverlies stimuleerden de komst van een gespecialiseerde
techniek en van een even gespecialiseerde vorm van samenwerking, beide met
één doel, de beheersing van het water. De techniek hield de ontwikkeling in van
dijken, kaden, sluizen van allerlei typen, en tevens van een netwerk van waterwegen
dat even functioneel was voor de aan- en afvoer van water als voor een verfijnd
transportsysteem dat lokale of regionale markten bediende en dat de regionale en
de internationale economieën met elkaar verbond. Deze situatie, die in de late
Middeleeuwen werd geschapen, was in de late negentiende eeuw nog volop
aanwezig, toen De Amicis observeerde dat de kanalen de aderen van Nederland
zijn en het water het bloed.
Dit totale complex van door de mens aangelegde waterwerken vormt met de

middelen die de zee, demeren en het regenwater moeten bedwingen, de ‘waterstaat’
van Nederland. De organisaties die tot op de dag van vandaag de waterstaat
beheren, de ‘waterschappen’, ontstonden al vóór 1250 toen de ontginningsboeren
lokale samenwerkingsverbanden sloten (waarmee naarmen zegt ook de grondslagen
voor de Nederlandse democratie werden gelegd).
Omstreeks 1400 werden in dit uitgestrekte waterland twee innovaties

geïntroduceerd die de toekomst van het landschap en zijn bewoners ingrijpend
zouden gaan bepalen. De ene innovatie was technisch van aard: de toepassing van
de windmolen, die de steeds bezwaarlijker natuurlijke afwatering zeer aanzienlijk
verbeterde. De tweede stond daarmee in nauw verband en was in essentie het
organisatorische complement. Eigenaren van land verenigden zich om samen een
windmolen te laten bouwen die hun land zou verbeteren en maakten daarom hun
gemeenschappelijke land tot een waterstaatkundige eenheid, een ‘polder’. Ook
polderbesturen vormden idealiter samenwerkingsverbanden om het water te
beheersen. Molens waren zeer kostbare werktuigen, alleen al daardoor was
samenwerking vrijwel onvermijdelijk. Ze werden echter direct op grote schaal
toegepast, een bewijs dat de exploitatie van de landbouwgrond (vooral ten behoeve
van de zuivelproductie) in de kustprovincies zeer rendabel was. Tot in het begin
van de twintigste eeuw werd het lage en ‘karakteristieke’ Nederlandse
weidelandschap door duizenden windmolens bewaakt, ze waren permanent, dag
en nacht aan het werk, met draaiende wieken.
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Geografische omstandigheden en economische voorspoed

De bloeiende economie van het polderland ontwikkelde zich in nauwe samenhang
met de stormachtige verstedelijking die zich daar voltrok. Het land produceerde, de
stad consumeerde, verfijnde en distribueerde. In feite was die situatie een
specialisatieproces van functies die een gemeenschappelijke oorsprong hadden,
de ontginning. In de dertiende eeuw kregen de belangrijkste
ontgininigsnederzettingen stadsrechten, privileges waarmee ze hun economische
en sociale voorsprong op de regio bevestigden en vergrootten. In de veertiende
eeuw nam de stadsstichting een grote vlucht, ook in de vaak al oude
bewoningskernen in het oosten, midden en zuiden van het land.
Het was een al heel lang bestaand en internationaal verschijnsel dat de ligging

aan goede waterwegen een gunstige voorwaarde vormde voor stedelijke bloei. In
de Middeleeuwen was die vooral te zien in de steden in Noordoost-Nederland, die
onderdeel uitmaakten van het door Lübeck gedomineerde Hanzeverbond; in het
zuidwesten bereikten de Vlaamse steden (onder leiding van Brugge) groot aanzien.
In de vijftiende eeuw verschoven de economische kerngebieden van het mediterrane
en noordelijke Europa naar het westen, de landen met een oriëntatie op de
Atlantische Oceaan en de werelddelen die daarachter lagen. De jonge steden in de
vruchtbare delta van West-Nederland benutten hun situering toen ten volle. Ze
maakten in de vijftiende en zestiende eeuw het graafschap Holland tot het machtigste
gewest van Nederland. De Nederlandse bevolking nam tussen 1500 en 1600 toe
van 1 miljoen naar 1,5 miljoen zielen, een groei die hoofdzakelijk in de Hollandse
steden plaatsvond. Rond 1500 was het huidige België (vooral Vlaanderen) het meest
verstedelijkte gebied van Europa, Holland kwam op de tweede plaats, Noord-Italië
op de derde. Rond 1600 stond Nederland vooraan. Bijna een kwart van de totale
bevolking woonde in steden, in België ging het om een vijfde, in Italië om een
zevende deel.3 Aldus was de situatie rond 1600 niet anders dan die rond het jaar
1000 was geweest: de Nederlandse kustprovincies vormden het dichtst bevolkte
gebied van Europa.
De relatie tussen de gunstige geografische omstandigheden en de economische

voorspoed van Holland is al door velen en op veel manieren aangetoond en
toegelicht. Het is niet de bedoeling in dit hoofdstuk die verbanden tussen geografie
en economie opnieuw te behandelen. Het is overbekend dat door de handel en de
scheepvaart de Republiek (vooral Holland) na 1600 tot de rijkste landen van Europa
ging behoren, en dat Amsterdam in de zeventiende eeuw het centrum van de
wereldeconomie werd (een positie die het rond 1800 aan Londen moest afstaan).
Dit hoofdstuk brengt de relatie tussen geografie en economie op een andere manier
naar voren, namelijk door de collectieve, onverzadigbare drang naar rijkdom en
welvaart in verband te brengen met de drang om land te ‘maken’, we zouden met
een term uit de twintigste eeuwmisschien beter kunnen zeggen: land te ontwikkelen,
een woord dat duidelijk maakt dat een bestaand stuk grond wordt veranderd om
het functioneler, rendabeler te maken.
Het gaat hierbij zowel om de verandering van de stedelijke ruimte (stedenbouw)

als om de inrichting van landbouwgrond, en om de in Nederland gecompliceerde
behandeling van het soort landschap dat we ‘natuur’ noemen. Het ‘ontwikkelen’
(verbeteren) van steden, landbouwgrond en natuur kan, hoe belangrijk en dringend
de economische drijfveren ervan ook mogen zijn, ook als een culturele activiteit
worden beschreven. Het kan worden opgevat als een collectieve expressie van een
samenleving die haar verblijfplaats inricht als

D.W. Fokkema en Frans Grijzenhout, Rekenschap: 1650-2000



183

een ‘kunstwerk’ (het woord is van De Amicis), een schepping waarin zij zichzelf
manifesteert en zichzelf herkent, waarin ze haar eigen waarden en normen
expliciteert en waarmee ze nieuwe vreemde waarden beproeft en in zich opneemt.
Deze schets kan met de late zestiende eeuw beginnen. Vele honderden jaren

was het Hollandse landschap met methoden en technieken ingericht die verbonden
waren met de praktijk van de landontginning en het daarop volgende grondgebruik.
Het nieuwe landschap dat door de eerste kolonisten werd ontwikkeld, resulteerde
uit zuiver ambachtelijke praktijken, het weerspiegelde om zo te zeggen het
landschapsconcept van de ambachtsman. In de eerste decennia van de Tachtigjarige
Oorlog (1568-1648) kwam daar iets heel nieuws bij, toen de Spaanse legerleiding
ingenieurs en wiskundig geschoolde landmeters naar de Nederlanden bracht. Deze
specialisten, vaak van Italiaanse origine en in de nieuwste Italiaanse vaktheorie
geschoold, werkten overal in Europa waar ze hun expertise als vestingbouwkundigen
verkochten. Hun geavanceerde ontwerpprincipes hadden zowel een
wetenschappelijke (natuurkundige) als een filosofisch-esthetische basis, en ze
hadden niet alleen betrekking op de fortificaties maar ook op de stedenbouw (de
vestingstad) en op de bouwkunst in het algemeen. Het behoorde immers tot de
schitterendste prestaties van de Italiaanse Renaissance dat ze ambacht, kunst en
wetenschap tot één logisch geheel samenvoegde, en de producten van de
ambachten, kunsten en wetenschappen verbonden wist door de regels van een
hogere, ideële en ‘ideale’ orde.
Zo'n ideale ordening (van de vesting, het huis, de stad) was een mathematische,

objectieve constructie. Geometrie, symmetrie, pythagoreïsche proportiestelsels en
andere middelen die bij het ideale Renaissance-ontwerp werden gebruikt,
produceerden functionaliteit en schoonheid tegelijk. De scherp getekende,
veelhoekige citadels hadden in de late zestiende eeuw inderdaad de imposante
schoonheid van een geraffineerd technisch kunstwerk.
Het is wel duidelijk dat deze manier van denken en ontwerpen, van het

‘ontwikkelen’ van de vorm en contouren van een stad, van de grachten en de
schootsvelden eromheen, een andere wereld was dan de traditionele, puur vanuit
de ambachtelijke praktijk geconcipieerde werkwijze. De geniale Vlaamse
mathematicus Simon Stevin (1548-1620), die zich aan het eind van de zestiende
eeuw in de Republiek vestigde, maakte de verbinding tussen de Italiaanse ruimtelijke
ordening, die een wetenschappelijk en esthetisch ‘ideaal’ concept als uitgangspunt
en referentie had, en de Nederlandse werkwijze, die gebaseerd was op praktische
mogelijkheden van het polderland.4
De Nederlandse landinrichting werd aldus na de zestiende eeuw niet langer

exclusief door de ambachtelijke techniek bepaald. Ze werd meer en meer het terrein
van een technisch-wetenschappelijk en esthetisch concept waarin het ambachtelijke
op het tweede plan kwam, dienend werd. Deze omslag voltrok zich bepaald niet
binnen korte tijd, het gaat veeleer om een proces van eeuwen, dat aan de hand van
een aantal hierna volgende voorbeelden kan worden geïllustreerd.

Demografische expansie

De zeventiende eeuw bracht de Hollandse steden een explosieve
bevolkingstoename. De urbanisatie nam nog verder toe, een derde deel van de
Nederlandse bevolking woonde in de steden. Amsterdam bevestigde en
consolideerde zijn uitzonderlijke positie als grootste
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stad. Woonden er rond 1500 nog 14.000 mensen, honderdvijftig jaar later waren er
175.000. Daarmee hoorde Amsterdammet Parijs en Londen (respectievelijk 430.000
en 400.000 inwoners) tot de drie grootste steden van Europa.
Het kon niet anders dan dat deze demografische expansie voor het beeld van

het Hollandse landschap grote gevolgen had. De sterkst groeiende steden, na
Amsterdam ook Leiden, Utrecht en Haarlem, waren genoodzaakt plannen voor de
vergroting van de stad te maken. Anders dan tegenwoordig, nu de stadsuitbreiding
een continu en alledaags proces is, was de zeventiende-eeuwse ‘stadsuitleg’ een
zeer bijzondere gebeurtenis, omdat de aanleg van nieuwe stadsdelen ook de bouw
van nieuwe vestingwerken impliceerde. De onderneming werd daardoor uiterst
kostbaar. Ze kon de positie en de status van de stad aanzienlijker maken dan ooit,
maar als de gunstige economische prognoses niet zouden uitkomen, kon ze een
loodzware last worden die de stad voor misschien lange tijd in de achterhoede zou
plaatsen.
De uitbreidingsplannen lieten de invloed van de Italiaanse città ideale zien, met

zuivere geometrische hoofdvormen van cirkels, vierkanten en rechthoeken; binnen
de regelmatige stervorm van de fortificatie vormde het stratenpatroon een
orthogonaal raster. Internationaal fameuze leerboeken als L'Idea della architettura
universale van Vincenzo Scamozzi (1615) gaven daarvoor de modellen.5 Deze
gingen op hun beurt terug op de eenvoudige, heldere stedebouwkundige principes
waarmee de Zuid-Italiaanse koloniesteden uit de Griekse oudheid waren gebouwd
en die de Romeinen overal in Europa voor hun legerkampen hadden gebruikt.
Na de fortificatieplannen die de Italiaanse ingenieurs in de zestiende eeuw in

opdracht van het Spaanse leger hadden gemaakt, lieten deze uitbreidingsplannen
- nu van Nederlandse ingenieurs en landmeters - opnieuw de confrontatie tussen
de oude en de nieuwe ruimtelijke ordening zien. De bestaande steden hadden
kromme, onregelmatige straten, soms een wirwar van stegen: het versteende patroon
van de nederzetting die lang geleden was ontstaan, toen de eerste ontginners van
het veen daar water en land scheidden en hun nering gingen uitoefenen. De
zeventiende-eeuwse stadsontwerpen representeerden een totaal andere cultuur,
namelijk die van de bouwkunst, de meest publieke expressie van de moderne ars
et scientia. Daarmee maakten ze impliciet duidelijk dat de verkaveling van stedelijke
grond niet meer de ambachtelijke, agrarische voorgeschiedenis als richtsnoer moest
nemen maar voortaan aan typisch stedelijke voorwaarden moest gehoorzamen: de
eisen van de massawoningbouw, de volksgezondheid, de openbare orde, de
representatie van het openbaar gezag en van collectieve waarden als godsdienst
en sociale en medische zorg.
Maar die ontwerpen waren in eerste instantie idealen, beelden van een visie op

een mogelijke en misschien wenselijke toekomst. De Hollandse praktijk stond echter
de bouw van de ideale stad in de weg. De ideale ontwerpen zouden voor hun
uitvoering een autocratisch bestuur nodig hebben gehad, een sterke man die alle
technische, juridische en politieke obstakels ondergeschikt maakte aan de realisatie
van het plan, maar zo'n gezag bestond in de Republiek niet omdat het, al heel lang,
niet werd geaccepteerd. Het is frappant dat de Nederlandse ingenieurs hun
stadsontwerpen wel in het buitenland op een meer complete manier gestalte konden
geven: bij de bouw van de steden die ze in opdracht van koning Christian IV in
Denemarken, Zuid-Noorwegen en Zuid-Zweden, en elders in Zweden in opdracht
van koning Gustav Adolf ontwierpen.6
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Dirk Cornelisse Swart, Kaart van Amsterdam, 1623, ets. Gemeentearchief, Amsterdam.
Rechts de eerste fase van de grachtengordel die in de zeventiende eeuw de Middeleeuwse
stadskern uiteindelijk zou omsluiten. Verder naar rechts, tussen de grachtengordel en de
vestingwal, de Jordaan, de zeventiende-eeuwse stadsuitbreiding voor arbeiderswoningen
en bedrijven. Behalve de grachtengordel, de vesting en de eilanden volgt de
stedebouwkundige structuur de voormalige agrarische verkaveling, waarvan het patroon
ook buiten de stadswal te zien is.

DeNederlandse collegiale bestuurscultuur leidde daarentegen tot langdurige politieke
besluitvorming, compromissen tussen het algemeen belang en het particuliere
belang van de stedelijke elite (en tussen de leden van de elite onderling), zaken die
zwaarder wogen dan de conceptuele eenheid en culturele potenties van het ontwerp.
Plaatselijke economische en waterstaattechnische belangen en rechten verwrongen
of verarmden de beelden voor de ideale stad. Amsterdam kreeg in de zeventiende
eeuw een stadsuitbreiding met drie concentrische grachten. Het voormalige weiland
om de bestaande stad werd ontwikkeld tot de plek waar de rijkste burgers van
Europa hun woningen bouwden. De huizen waren imposant en deftig, gelijk aan de
stadspaleizen van de Europese aristocraten. Achter de huizen werden grote tuinen
aangelegd, niet zelden van fraaie tuinhuizen voorzien. Het openbare gebied, de
straten zelf, bestond daarentegen uit niet meer dan elementaire voorzieningen, de
nu eenmaal noodzakelijke verkeersweg met een minimale breedte. Er kwamen
geen openbare voorzieningen op het gebied van de recreatie en representatie. De
Hollandse stedenbouw van de zeventiende eeuw ontwikkelde geen monumentale
straten, geen prachtige
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pleinen, geen neiging tot monumentale sculptuur. Lag de oorzaak in het klimaat, of
in een calvinistische warsheid van uiterlijk vertoon? Of in de eigenaardige eigenschap
van de Republiek die haar van de buitenlandse koninkrijken, tot aan de kleinste
Duitse vorstendommen toe, deed verschillen, namelijk dat haar democratische
staatsvorm geen andere architectonische uitdrukking kende dan de optelsom van
individuele expressies? Het nieuwe stadhuis op de Dam (1648-1665), om zijn allure
en pracht door Constantijn Huygens tot het achtste wereldwonder geproclameerd,
was het trotse gemeenschappelijke paleis van de vorsten van demondiale economie.
Het kreeg geen monumentale imponerende ingang; het eerste belangrijke element
in de architectuur van een paleis waarmee de eigenaar zijn voorname status aan
de bezoeker duidelijk maakt, ontbreekt hier. In plaats daarvan kreeg het stadhuis
een open galerij, het eeuwenoude architectonische motief dat de overgang van de
straat naar het gebouw tempert.
De Nederlandse ingenieurs en landmeters brachten hun precieze orthogonale

stedenbouw niet alleen naar Scandinavië, ze gebruikten het ontwerpsysteem ook
voor veel nieuwe Nederlandse nederzettingen die langs de kusten van Azië, Afrika
en Amerika werden gebouwd, de handelsposten en vestingen die het mondiale
handelsimperium van de Oosten de West-Indische Compagnie uitbreidden en
instandhielden. Het ligt voor de hand dat hun motieven bij die indeling van de ruimte
niet in de eerste plaats aan de humanistische beschavingsnormen van de ideale
stad refereerden, maar dat ze veeleer de modelmatige uitbeelding van functionaliteit
en hiërarchische orde waren, zoals dat ooit ook in de Romeinse castra het geval
was geweest.
De systematische orthogonale verkaveling ging ook het nieuwe Hollandse

landschap bepalen dat in de zeventiende eeuw op ongekend grote schaal werd
gemaakt. De enorme opgang van de economie en de bevolkingsgroei die daarmee
gepaard ging, deden de prijzen van de landbouwgrond bij de steden zo sterk stijgen
dat het droogmaken van de grote plassen in Holland een aantrekkelijke economische
activiteit werd. In de eerste helft van de eeuw werden 48 meren in grasland
veranderd, in totaal een oppervlakte van 27.000 hectare. Vooral de droogmaking
van de grote meren benoorden het IJ - de Beemster, de Purmer, de Wormer en de
Schermer - betekende een metamorfose van Noord-Holland. Het voormalige gebied
van watervlakten en schiereilanden werd een vasteland, de natuur werd onderworpen
en tot cultuur gemaakt. Technische innovaties die het rendement van de windmolens
sterk verbeterden en de financiële kracht van het kapitaal uit de steden maakten
deze operaties mogelijk. Het is geen wonder dat de successen ervan het denken
naar de grenzen van het bereikbare bracht - en naar het nog onbereikbare, zoals
blijkt uit de eerste plannen die toen werden gemaakt om de hele Zuiderzee in te
polderen. Het is evenmin verwonderlijk dat de Hollandse technici die het water
konden bedwingen, in Duitsland, Engeland, Italië en Frankrijk werden geëmployeerd
om daar rivieren en moerassen in de gewenste vorm te brengen.7
Zo ontstonden ten noorden van Amsterdam, analoog aan de nieuwe ontwerpen

voor de grote steden, naast de kromme, schijnbaar ongeordende verkavelingen uit
de Middeleeuwen, de nieuwemathematisch getekende landschappen waarin water
en land uit het domein van de natuur naar de wereld van de zeventiende-eeuwse
cultuur waren gebracht. Evenzeer als dat bij de koloniale handelsposten het geval
was, zou de kaarsrechte rastervormige landinrichting als louter een abstract beeld
van een utilitair, functioneel systeem
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kunnen worden opgevat. Het is echter aantoonbaar dat dit nieuwe landschap net
als de plattegrond van de ideale stad een nieuwe esthetiek zichtbaar maakte. We
zouden deze esthetiek de schoonheid van het functionele kunnen noemen. Het is
een schoonheidstype dat diep in de cultuur van Nederland zou gaan wortelen en
dat zich fundamenteel onderscheidt van het schoonheidsideaal van de overvloedige
rijkdom die elders in Europa de culturele norm vormde.
De esthetiek van het nieuwe landschap blijkt uit de opmerking van de beroemde

zeventiende-eeuwse waterbouwkundige Jacob Leeghwater, die de Beemster ‘het
groote lust-hof van Noordt-Hollandt’ noemde. De culturele status ervan wordt
bevestigd door het feit dat verscheidene rijke kooplieden die landerijen in de nieuwe
polders bezaten, daar ook een buitenverblijf voor de zomer lieten bouwen.8 De
financiële elite ontdekte de genoegens van het platteland toen de steden door de
economische hausse voller en vuiler werden. Bij hun voorname buitenhuizen, die
in de zeventiende en de achttiende eeuw op veel plaatsen in Holland en Utrecht
werden gebouwd, werden siertuinen aangelegd waarvan de strikt geometrische
indeling van de paden en de perken overeenstemde met de architectuur van het
huis; ook hier was de Italiaanse architectuurtheorie (onder andere die van Scamozzi)
een van de belangrijke referenties waarmee de vormconcepten werden ontwikkeld.
Beplanting en sculptuur hadden behalve visueel-esthetische ook literaire
betekenissen; de tuin was een geënsceneerde natuur.
Meer dan de nieuwe inrichting van de steden en de polders waren deze ‘aardse

paradijzen’ de plaatsen waar het ‘maken’ van landschap werd beoefend - een
landschap in zakformaat waar de culturele betekenissen van de natuur en de
natuurlijke dimensies van de cultuur werden beredeneerd en (voor de goede
verstaander) geëxpliciteerd, via de architectuur, de tuinkunst, de beeldende kunsten
en de bellettrie.9

Stagnatie en vernieuwing

De economische hausse werd in de late zeventiende eeuw gevolgd door stagnatie,
die in een zeer lange periode van achteruitgang en langzaam economisch herstel
overging. In de achttiende eeuw waren er noch economische, noch demografische
redenen om de ruimtelijke orde even structureel te veranderen als in de eeuw
daarvoor was gebeurd. Wat in die tijd was opgebouwd, was voor de achttiende
eeuw meer dan voldoende, al ging de conditie ervan door het teruglopende gebruik
en gebrekkig onderhoud achteruit. Een voorbeeld is het hoog ontwikkelde
transportsysteem dat de steden in de kustprovincies verbond, dat van de
trekvaarten.10
Een ander voorbeeld is het functioneren van de steden zelf. De dramatische

terugval van de internationale handel en de bedrijven die daarmee verbonden waren,
zoals de Leidse lakenindustrie, had een even dramatische verpaupering en leegloop
van de steden veroorzaakt, een ontwikkeling waarvan de gevolgen tot ver in de
negentiende eeuw zichtbaar zouden blijven. Steden langs de Zuiderzeekust, die
zoals Enkhuizen mede door de economische expansie van Amsterdam aanzienlijk
en rijk waren geworden, werden door de neergang van Amsterdam tot diepe armoede
gebracht. Nog in 1874 begon Henry Havard zijn La Hollande pittoresque met een
beschrijving van deze schilderachtige villes mortes waarin het leven tot stilstand
was gekomen.11 Amsterdam zelf had in het midden van de achttiende
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eeuw te maken met honderden leegstaande woningen; rond 1850 waren er nog
ruïnes van huizen waarvan de eigenaars ooit met onbekende bestemming waren
vertrokken. Haarlem en Groningen, die in de zeventiende eeuw nog net voor de
grote economische depressie hun vestingwerken ten behoeve van een
stadsuitbreiding sterk hadden vergroot, zagen dat de nieuwe stedelijke ruimte tot
in de negentiende eeuw vrijwel leeg bleef.
Zulke bewijzen van stilstand en desintegratie waren indrukwekkend, maar in

diezelfde achttiende eeuw groeiden nieuwe denkbeelden en nieuwe vormen van
integratie die voor de ruimtelijke inrichting van Nederland van veel belang zouden
worden. Ze kunnen globaal op drie gebieden worden aangewezen. Ten eerste op
dat van de natuurwetenschappen. Nieuwe vormen van empirisch onderzoek drongen
oude theorieën naar de achtergrond en wakkerden de lust tot experimenteren aan.
Daar werden de grondslagen gelegd voor de innovaties die stad en land in de
negentiende eeuw zouden veranderen, nieuwe bouwmaterialen en -methoden
(vooral de ijzerconstructie) en de nieuwe energiebron, stoom. In feite was deze
nieuwe natuurwetenschap - een van de meest indrukwekkende manifestaties van
de Verlichting - ook een nieuwe visie op de natuur zelf. Terwijl in het
Renaissancistische natuurbegrip demens (en diens beschavingsconcepten) centraal
stond, werd de natuur in de tweede helft van de achttiende eeuw een meer
zelfstandig fenomeen, met eigen ‘natuurwetten’, onafhankelijk van
beschavingsidealen. Het onderzoeken en begrijpen van die wetten maakte de
krachten van de natuur beheersbaar op een manier en een schaal die revolutionair
mochten worden genoemd.
Het tweede gebied waarop de achttiende eeuw grote verandering bracht, was de

culturele opvatting van de natuur die gewoonlijk met het begrip Romantiek wordt
aangeduid. Ook in dit geval werd het oude natuurbegrip waarin de mens centraal
stond, vervangen: de natuur werd eenmajesteitelijke grootheid waarin de mens kon
opgaan, zich kon verliezen. Het is geen toeval dat het prille massatoerisme, dat in
het begin van dit hoofdstuk even is aangestipt, bij de grootse landschappen van de
Alpen, de Loreley, de Vesuvius en de oceaankust begon.
Het derde gebied is dat van de politiek (in de achttiende eeuw zou men eerder

van filosofie spreken), dat wil zeggen de denkbeelden over de beste manier waarop
de samenleving zou moeten zijn ingericht. De achttiende eeuw werd de eeuw waarin
het ‘natuurrecht’ van demens, diens fundamentele vrijheid, werd geformuleerd, met
nieuwe democratische en sociale idealen die daaruit voortkwamen.12
De ontwikkelingen op die drie gebieden bereikten Nederland vanuit het buitenland.

De grote omwenteling in de beheersing van de natuurkrachten, de ijzer- en
stoomtechnologie, werd in Engeland geïnitieerd, waar de Industriële Revolutie de
samenleving grondig veranderde. Ook de culturele variant van het natuurconcept
vond in Engeland (en daarna overal in West-Europa) een invloedrijke praktische
expressie, de ‘Engelse tuin’, een quasinatuurlijk landschap van slingerende paden,
een vrij uitgroeiende beplanting en ‘natuurlijke’ vijvers, die sterk contrasteerden met
de strenge formules van de kaarsrechte paden, geschoren hagen en geometrische
waterbassins van de classicistische tuin. De nieuwe politieke ideeën manifesteerden
zich voor het eerst heel sterk in Amerika (Onafliankelijkheidsverklaring, 1776) en in
Frankrijk (Revolutie, 1789). In Nederland werd de nieuwe natuurwetenschap in de
vele geleerde genootschappen besproken die in de achttiende eeuw werden
opgericht; het concept van de Engelse tuin werd na 1760 op landgoederen bij
Haarlem
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en in Gelderland in praktijk gebracht (honderd jaar later zou het voor de aanleg van
zeer veel stadsparken worden gebruikt). In 1795 kreeg Nederland zijn ‘Bataafse’
Revolutie, die de oude federatie van de Republiek verving door het ideaal van één
natie, één volk en een democratisch bestuur.
Frankrijk wierp zich eerst op als beschermer van de Bataafse Revolutie en plaatste

Nederland enkele jaren later onder Frans bestuur. Deze Franse tijd (1806-1813)
bracht, zoals op veel plaatsen in Europa, reglementen enmaatregelen die de relaties
tussen de burger en de overheid en tussen de burgers onderling op een nieuwe
manier definieerden; het kadaster en de code Napoléon zijn de bekendste
voorbeelden. De centraliserende Napoleontische wetgeving vulde het
staatsrechtelijke gat dat na de val van de Republiek was ontstaan: Nederland werd
een eenheidsstaat. De inrichting ervan werd in dezelfde lijn voortgezet toen
Nederland in 1814 een monarchie werd, onder leiding van een telg uit de
Oranjedynastie. Ook de ruimtelijke inrichting van het land werd in de Franse tijd een
staatsaangelegenheid. De Nederlandse grondwet van 1814 bevestigde dat: ‘De
Waterstaat blijft een der eerste nationale belangen’. Waterstaat was, zoals we zagen,
het totale complex van materiële en organisatorische zaken betreffende de
beheersing (aanvoer, gebruik en afvoer) van het water. We zagen ook dat deze
beheersing fundamenteel verbonden was met de landinrichting als geheel: de vorm
van de landbouwgrond, de aanleg van nieuwe stadsdelen, de tracés van de
infrastructurele werken. Al die vormen van landinrichting werden na 1814 onderdelen
van 's rijks waterstaat. Het hoogste gezag daarbij legde de grondwet in handen van
de hoogste gezagsdrager, de koning. Deze situatie is tot in de huidige grondwet
onveranderd gebleven.

Het Koninkrijk: een gecentraliseerde staatsinrichting

Alle Nederlandse monarchen hebben hun door de grondwet opgelegde
‘oppertoezicht’ over de waterstaat als een staatsrechtelijke formaliteit opgevat. Alle,
behalve de eerste koning, Willem I, die Nederland tijdens zijn regeerperiode
(1814-1840) bestuurde alsof het zijn persoonlijke eigendom was. Het was een van
zijn centrale doelstellingen, en na de Franse tijd ook een absolute noodzaak, de
bijna stilstaande Nederlandse economie op gang te brengen en de staat een
financiële basis te geven. Net als in de zeventiende eeuw was gebeurd, werd nu
het landschap op grote schaal veranderd om rijkdom te verkrijgen. De economische
referenties van de koning waren de welvaart van de zeventiende eeuw en de bronnen
daarvan, de handel en de daarmee verbonden (textiel)industrie; de ruimtelijke
veranderingen die hij organiseerde, zouden in de eerste plaats die bronnen van
welvaart moeten herstellen. Deze keus impliceerde de versterking van de positie
van de provincie Holland, vooral door de aanleg en verbetering van waterwegen
die de oude handelsroutes en havenplaatsen weer leven in moesten blazen.13 Het
herstel van Amsterdam als centrum van de nationale economie kreeg daarbij de
meeste aandacht. Er zijn zelfs aanwijzingen dat de koning de opleving van de
Amsterdamse handel beschermde door de ontwikkeling van de Antwerpse haven
wat af te remmen (het Weens Congres had de Zuidelijke Nederlanden in 1815 aan
zijn koninkrijk toegevoegd, een verbinding zonder warmte die door de Belgische
Opstand in 1830 de facto werd beëindigd).
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De omgeving van Smilde, zoals weergegeven op de Topografische en Militaire Kaart van
het Koningrijk der Nederlanden (1851-1855). Rijksarchief Drenthe, Assen. De ontginning
en eerste kolonisatie van de eindeloze heidevelden in Noordoost-Nederland volgens
mathematische principes. De eerste stap was de waterafvoer uit het veen, via een orthogonaal
en hiërarchisch systeem van sloten, vaarten en kanalen. Linksboven de in 1822 gestichte
kolonie Veenhuizen, waar volgens demoderne Verlichtingsideeën bedelaars en vagebonden
werden gedisciplineerd en ‘verbeterd’, door hen ontginningswerk te laten doen.

Ofschoon het politieke idee van de ene nationale staat uitgangspunt van nationale
politiek was, maakte de bestaande hoog ontwikkelde infrastructuur van
West-Nederland het welhaast onvermijdelijk dat de enorme investeringen die de
rijksoverheid deed, vooral in die regio werden gedaan. Ze hadden daar eenvoudig
het hoogste rendement. Maar er waren ook andere redenen. Toen Willem I begon
te regeren, telde Nederland 2,1 miljoen inwoners; 38 procent daarvan woonde in
de steden. Ook dat feit maakt de keus voor de stedenrijke kustprovincies begrijpelijk,
want de gehoopte economische opleving zou daar het eerst en het meest tot een
verhoging van de volkswelvaart leiden. Vergeleken met de kustprovincies was de
rest van Nederland, ongeveer tweederde deel van het nationale territoir, vrijwel leeg.
In het zuiden, het oosten en het noordoosten waren onafzienbare heidevelden,
zandverstuivingen en moerassen; de veelal kleine steden lagen op de plekken die
vanouds een economisch of militair strategisch belang hadden. Willem I heeft bijna
geen initiatieven genomen om dit uitgestrekte deel van het land te veranderen, noch
door grootschalige ontginningen, noch door een actieve landbouwpolitiek; de enige
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belangrijke investering gold de bestrating van een aantal ‘rijkswegen’ die de
provinciehoofdsteden onderling verbonden.
De financiële inspanningen ten behoeve van nieuwe kanalen die Amsterdammet

de Noordzee, met de Rijn (Duitsland) en Maastricht (het Luikse industriegebied)
verbonden, waren zeer veel groter dan het geld dat aan de landwegen werd besteed;
ook dat wijst erop dat de economische prioriteit bij het herstel van de internationale
handel lag. Het rendement ervan bleef echter laag. Nieuwe kanalen hadden in de
Industriële Revolutie van het achttiende-eeuwse Engeland enorme economische
betekenis gehad, maar nu, in de jaren twintig van de negentiende eeuw kwam de
koninklijke campagne van de nieuwe grote kanalen achteraf gezien te laat, namelijk
vlak voor de komst van een nieuwmassatransportsysteem dat (ook vanuit Engeland)
de wereld zou veroveren: dat van de spoorwegen. Rond 1850 had Nederland een
snel verouderend netwerk van waterwegen, steedsminder in staat de ontwikkelingen
in de scheepsbouw, onder andere die van stoomboten, goed op te nemen. Daarnaast
bestond een spoorweg tussen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam en een slecht
functionerende lijn van Amsterdam naar Keulen.14
Anders dan in de zeventiende eeuw het geval was, waren Nederlandse

particulieren nauwelijks bereid in de financiering van de grote openbare werken te
participeren. Behalve ongunstige rendementsverwachtingen moet ook het
autocratische bewind van de koning het particuliere initiatief hebben ontmoedigd.
Dat bewind zorgde echter wel, voortgaand op de centralisering die in de Franse tijd
was begonnen, voor de opbouw van een organisatie van rijksambtenaren en een
groeiend corpus van rijksreglementen waarmee de ruimtelijke ontwikkeling van
Nederland centraal kon worden geleid. Deze organisatie, de Dienst van 's Rijks
Waterstaat (RWS), werd het instrument waarmee de rijksoverheid de instandhouding
en verandering van het territoir vanuit een nationaal en zo nodig internationaal
perspectief kon regelen.
Tijdens de regering van Willem I begon de rijksoverheid het Nederlandse

grondgebied te verkennen, en de resultaten ervan cartografisch en in demografische
en economische statistieken vast te leggen. Ook de kennis van de lokale waterstaat,
die duizend jaar lang een lokaal monopolie was geweest, werd voortaan centraal
verzameld. Zo werd Nederland met een gecentraliseerde bestuursorganisatie en
met steeds meer kennis op centraal niveau in de tweede helft van de negentiende
eeuw op grotere schaal dan ooit tevoren ‘maakbaar’. De ingenieurs die leiding
gaven, waren in de traditie van de Verlichtingswetenschappen getraind, ze werkten
met empirisch vastgestelde feiten, ze ordenden deze op zoek naar de wetten van
de natuur en wisten de natuur door hun kennis van die wetten op een nog ongekende
manier te manipuleren. Het oude concept uit de Renaissance waarin techniek ars
et scientia was, was in de achttiende eeuw teruggebracht tot techniek als louter
scientia: de technische prestatie was niet zozeer de representatie van een hogere
orde als wel de onzinnebeeldige uitbeelding van de werking der natuurwetten, zonder
transcendente connotaties.
In feite hebben we daar te maken met het moderne concept van techniek. We

zouden, vanwege de geweldige doorwerking van dit concept in de samenleving,
kunnen spreken van een nieuwe technische ‘cultuur’ die de instandhouding en de
verandering van het Nederlandse territoir verder zou gaan bepalen, een
wetenschappelijke rationele cultuur waarin de schoonheid van het praktische, het
functionele wordt gekoesterd.
De eerste helft van de eeuw zorgde voor een gecentraliseerde staatsinrichting,

in politiek,
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bestuurlijk en juridisch opzicht maar ook in de vorming van statistische en
geografische documentatie. Geld om grote projecten uit te voeren werd door een
lange rij staatsleningen verworven. In de tweede helft van de eeuw beschikte de
staat over veel meer middelen, niet alleen doordat Nederland profiteerde van de
internationale economische groei, maar ook door de exploitatie van de Nederlandse
koloniën, vooral Nederlands Oost-Indië (Indonesië). In de jaren zestig en zeventig
kreeg Nederland een netwerk van spoor- en telegraaflijnen. In verband daarmee
ontstond een uitgebreid netwerk van stoomtramverbindingen, veelal aangelegd en
geëxploiteerd door particuliere ondernemingen die daarvoor van de staat een
‘concessie’ hadden gekregen. Het particuliere initiatief werd aldus evenals in de
zeventiende eeuw opnieuw een sterke motor achter de ruimtelijke (en dus ook
sociale) verandering van het platteland. De stoomtram ontsloot het platteland dat
buiten de bevolkingscentra lag, door middel van goedkoop, regelmatig en comfortabel
vervoer. In het laatste kwart van de eeuw steeg bovendien de productiviteit van de
landbouwarealen. In de kustprovincies gebeurde dat door de toepassing van
stoommachines, die de windmolens meer en meer vervingen en het waterpeil niet
alleen aanzienlijk konden verlagen maar het ook veel preciezer konden handhaven.
In de hoger gelegen helft van Nederland werden de moerassen en heidevelden op
grote schaal in cultuur gebracht, gestimuleerd door de stijgende vraag naar
landbouwproducten en mogelijk gemaakt door twee zeer krachtige nieuwe
hulpmiddelen, kunstmest en stoomtechniek.15
De economische markt werd door de nieuwe communicatiemiddelen groter,

internationaal en nationaal. Ook de bevolking nam toe, van 3 miljoen inwoners in
1850 naar 5,1 miljoen in 1900. West-Nederland behield het grootste deel daarvan,
maar de spreiding over het nationale territoir was al gelijkmatiger geworden dan
ooit tevoren. Met de grote ontginningen in Oost- en Zuid-Nederland werden
onbevolkte gebieden geoccupeerd, gewoonlijk door een arme, weinig ontwikkelde
bevolking. De nieuwe industriële massaproductie werd in die toenmalige ‘lage
lonen-landen’ gelokaliseerd, in de ontginningsgebieden van Overijssel, Gelderland
en Noord-Brabant.
In West-Nederland kwamen in die tijd de daar relatief geconcentreerde stedelijke

groei en de hoog gespecialiseerde economie in een stroomversnelling, die in de
twintigste eeuw zichtbaar zou worden in de urbane concentratie die de Randstad
wordt genoemd.16De noordkant ervan wordt door Amsterdam (het financiële centrum
en de hoofdstad van het land) en Haarlem gevormd, de westkant door Leiden en
Delft, de zuidkant door Den Haag (de residentie van de koning, van de ambassades,
zetel van de Staten-Generaal en van de ministeries), Rotterdam (met zijn haven
een steeds sterkere krachtbron van de nationale economie) en Dordrecht. Amsterdam
en Rotterdam kregen beide in de jaren zeventig een nieuwe verbinding met de
Noordzee om de havens snel voor de grootste zeeschepen bereikbaar te maken,
het Noordzeekanaal en de Nieuwe Waterweg, twee reusachtige prestaties op het
terrein van de waterstaatstechniek. Ook de beddingen van de grote rivieren, de
Waal en de Rijn, werden uitgediept en gekanaliseerd, en aldus voor het steeds
omvangrijker Nederlands-Duitse transitoverkeer geschikt gemaakt.17
Het moet in deze decennia van sterke economische groei en snelle technische

innovatie hebben geleken alsof de woeste natuur een definitieve en
onvoorwaardelijke nederlaag tegemoet ging. De zee, de grote rivieren, demoerassen
en de heidevelden, de hoge waterstanden in de kustprovincies en de onophoudelijke
wateroverlast in tijden van veel regen: al die machtige natuurverschijnselen werden
aangepast aan het gebruik dat de samenleving
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ervan wenste te maken. Rond 1850 was het enorme Haarlemmermeer droog
gemalen - door drie (Engelse) stoomgemalen. In diezelfde tijd werden serieuze
plannen gepresenteerd om de Waddenzee en de Zuiderzee in land te veranderen.
Met de Waddenzee werd inderdaad een begin gemaakt, enkele jaren later moest
het project na grote stormschade worden stopgezet. Overal in Nederland werd het
landschap in de late negentiende eeuw opnieuw ingericht om de economische
waarde ervan te verhogen. Het is geen wonder dat er rond 1900 een tegenbeweging
ontstond die de natuur tegen de mens wilde beschermen, de Vereniging tot behoud
van Natuurmonumenten in Nederland (1905).18
In en om de grote steden waren even ingrijpende en grootschalige veranderingen

gaande. De veel grotere mobiliteit en vuurkracht van de moderne oorlogvoering
maakte het oude fortificatiesysteem obsoleet. Overal werden vestingwerken
afgegraven en in plantsoenen (vaak volgens het Engelse tuinconcept) en
bouwterreinen voor villa's of openbare gebouwen veranderd. De nationale defensie
werd rond de hoofdstad samengetrokken en geconcretiseerd in de NieuweHollandse
Waterlinie, een ruimtelijk systeem van polders die onder water konden worden gezet
en Amsterdam als een brede gordel van onbegaanbaar waterland zouden
beschermen.19
De ontmantelingen van de vestingen werden door stadsuitbreidingen gevolgd,

hoofdzakelijk voor woningbouw op grote schaal (kleurenplaat VI). Overal in Europa
en Amerika begon na het midden van de eeuw het grote urbanisatieproces dat nog
steeds, nu mondiaal, doorgaat. De groeiende stadsbevolking maakte een reeks
maatregelen nodig die grote ruimtelijke gevolgen hadden, eerst op het gebied van
de woningbouw en daarna ook op dat van de volksgezondheid (riolering,
drinkwaterleidingen, ziekenhuisbouw, abattoirs), van de communicatie (spoor, tram,
telegraaf, telefoon), energievoorziening (steenkoolgas, tegen 1900 ook elektriciteit),
commerciële dienstverlening (winkels, kantoren), godsdienst en cultuur, en allerlei
vormen van industrie. Deze gebouwen en openbare werken werden uitgevoerd in
steden waarvan de ruimtelijke structuur grotendeels middeleeuws en de architectuur
grotendeels zestiende- en zeventiende-eeuws was. Massale afbraak en nieuwbouw
waren het gevolg, evenals het dempen van grachten en het verbreden van straten
en kruispunten, en schaalvergroting in de bebouwing. De groeiende belangstelling
voor de natuur van het platteland kreeg een parallel in de groeiende interesse voor
de ‘schilderachtige’ oud-Hollandse stadsgezichten.20 In beide gevallen werd die
belangstelling gewekt toen de schilderachtige natuur en stadsbeelden door de
modernisering meer enmeer werden bedreigd. De populaire reisbeschrijvingen van
Havard en De Amicis die hierboven zijn genoemd, stimuleerden ook in het buitenland
de nieuwsgierigheid naar de pittoreske Hollandse stad. Ook in het buitenland moest,
overal waar de welvaart steeg, het oude voor het nieuwe wijken. In Duitsland werd
de Heilmatschltz-beweging de organisatie die zich voor de bescherming van de
oude schoonheid in stad en land opwierp; ze inspireerde Nederlandse architecten
en oudheidkundigen de vereniging Heemschut (1911) op te richten.

Ruimtelijke ordening en maakbare toekomst

Een van de interessantste politieke veranderingen die de overgang van de
negentiende naar de twintigste eeuw kenmerken, is de nieuwe (en steeds ruimere)
definitie van het algemeen belang. In de negentiende eeuw hield de overheid zich
op een betrekkelijk eenvoudige
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manier bezig met de bevordering van specifieke belangen, zoals de communicatie
en de landbouw. De steeds groeiende stedelijke samenleving vroeg echter om een
nieuwe vorm van gezagsuitoefening, namelijk dat de overheid het gebruik van de
ruimte in stad en regio veel sterker zou gaan reguleren, ter bescherming van het
algemeen belang. Er kwam in die jaren rond 1900 tussen overheid en burger een
contrat social tot stand dat in de honderd jaar die volgden uitgroeide tot een zeer
gedetailleerd systeem van regels, die de vrijheid van de individuele burger in naam
van het algemeen belang (dus ook het belang van die burger zelf) aan banden
leggen. Het gaat daarbij om voorschriften op het terrein van de architectuur, de
stedenbouw en het gebruik en de inrichting van het landschap. Ze hebben te maken
met uiteenlopende zaken als veiligheid, volksgezondheid, esthetiek of sociale moraal,
en dalen af tot details als de wettelijke minimum-maten van kamerdeuren, de
ventilatie van de badkamer en de plaats van de lichtschakelaars.
Deze democratisch gekozen en welhaast totalitaire regulering van ruimtelijke

ordening op elk schaalniveau is in de meeste landen ter wereld ondenkbaar. Ze
begon met deWoningwet (1901), een sociale wet die de overheid bij de huisvesting
van de burgers met de laagste inkomens een actieve rol gaf. Een betrekkelijk
ondergeschikte paragraaf uit de wet werd vanaf de jaren twintig uitgebouwd tot het
rijke juridische instrumentarium waarmee de overheid de verandering (of
instandhouding) van stad en land regelt. Bij de opbouw van dit instrumentarium
profiteerde Nederland van buitenlandse voorbeelden. De problemen van de
urbanisatie (congestie, vervuiling, hinder, wildgroei) manifesteerden zich immers,
net als in de negentiende eeuw, het eerst en het grootst in grote economische centra
van Europa, zoals Londen, Berlijn en het Roergebied. In Londen ontstond rond 1900
het concept van de garden city, een ontwerp voor een gereguleerde en gelimiteerde
groei van grote steden, met veel groene open ruimte in en om de stad. Dit concept
van de ‘tuinstad’ kreeg snel internationaal steun, en het zou een fundamentele
bijdrage aan de Westerse stedenbouw van de twintigste eeuw worden; de
hoofdgedachte ervan, de spreiding van urbane groei en het evenwicht tussen groene
en bebouwde gebieden, zou de Nederlandse ruimtelijke ordening na 1960 sterk
gaan bepalen.21
Een tweede invloedrijk concept voor de beheersing van ruimtelijke processen in

gebieden met een grote economische en demografische dynamiek, het ‘regionale
plan’ of ‘streekplan’, werd eveneens in Engeland theoretisch voorbereid; het werd
in de Verenigde Staten methodisch uitgewerkt (voor New York en zijn regio) en in
Duitsland voor het eerst praktisch en met een wettelijke grondslag vastgesteld
(Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk, 1926). Deze bestuurlijke en
stedenbouwkundige methoden om grootschalige ruimtelijke (en sociale)
veranderingen te kunnen sturen, werden in Nederland vóór 1940 bestudeerd en op
relatief kleine schaal beproefd; de problematiek was er ook veel minder groot dan
in de buitenlandse urbane regio's. Terwijl Amsterdam, de grootste stad van
Nederland, zijn Algemeen Uitbreidingsplan (1934) maakte voor een stedelijke groei
van 750.000 naar een miljoen inwoners, had Keulen (700.000 inwoners in 1923)
een uitbreidingsplan voor een groei naar 2,1 miljoen inwoners, een toename van
respectievelijk 33 en 300 procent. De grote openbare werken die werden uitgevoerd,
zetten de traditie van de negentiende eeuw voort: verbetering van de infrastructuur
en van de landbouwarealen. De beslissing (1918) om de Zuiderzee grotendeels in
te polderen en het resterende ‘IJsselmeer’ in een groot zoetwaterreservoir te
veranderen (1920-1968), betekende de apotheose van de nationale strijd tegen het
water.
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De Afsluitdijk. Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst, Delft. De 30 kin lange Afsluitdijk tussen
Noord-Holland en Friesland werd in 1932 voltooid. De aanleg ervan veranderde de Zuiderzee
in een reusachtig meer, dat door opeenvolgende inpolderingen steeds kleiner werd. Door
deze inpolderingen werd 165.000 hectare zeebodem bezuoonbaar gemaakt.

Aan de ene kant methodische vernieuwing, gericht op de beheersing van een steeds
complexere werkelijkheid, aan de andere kant traditionele openbare werken: de
eerste helft van de twintigste eeuw toonde inderdaad overeenkomst met de eerste
helft van de negentiende, die ook een periode van conceptuele en organisatorische
voorbereiding op een tweede, vergelijkenderwijs meer hectische eeuwhelft was. De
grote verandering kwam toen Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog door
Duitsland werd geannexeerd (1940-1945). Evenals na de Franse tijd continueerde
de Nederlandse regering na de oorlog de bestuursvorm, centralistischer dan ooit,
waarmee de samenleving tijdens de bezetting vertrouwd was gemaakt, althans
voorzover dat voor de wederopbouw van het land nodig werd geacht. Na 1945
begon een proces dat bijna een halve eeuw zou duren, waarin de democratisch
gekozen centrale sturing en collectivisering van de Nederlandse samenleving tegelijk
met haar welvaart zou toenemen tot een omvang en finesse die vóór 1940
onvoorstelbaar zou zijn geweest. Tussen 1950 en 1984 groeide het nationaal
inkomen van 17 naar 342 miljard gulden; het aandeel van de collectieve sector
bedroeg in 1950 32 procent, in 1984 was dat 70 procent geworden.22 In die periode
namen de omvang van de openbare bestuursorganen, van het ambtenarencorps
en van de regels en voorschriften in evenredigheid toe.
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Onder leiding van dezemachtige en haast alomtegenwoordige overheid is Nederland
in de tweede helft van de eeuw totaal van aanblik veranderd. Vooral als gevolg van
een precedentloze (algemeenWesterse) volkswelvaart, die nu op nationale schaal,
dat wil zeggen overal in Nederland, de ruimtelijke gunstige en problematische
omstandigheden schiep die een eeuw geleden slechts in de grote steden werden
gecreëerd: massawoningbouw,massamobiliteit, massaproductie, massaconsumptie,
massarecreatie en -cultuur, met congestie, stagnatie, vervuiling en hinder op even
grote nationale schaal.
Aan het begin van de wederopbouwperiode (1945-1965) kon die welvaart niet

worden voorzien. Behalve van de Amerikaanse Marshallhulp voor de opbouw van
de nationale economie kon men slechts zeker zijn van een forse demografische
groei. De naoorlogse geboortegolf bracht het bevolkingscijfer van 1940 (8,8 miljoen
Nederlanders) omhoog naar 9,6 miljoen in 1947. Deze stijging zette zich door: in
1962 berekende het Centraal Plan Bureau dat er in het jaar 2000 ongeveer 20
miljoen inwoners zouden zijn.
Deze prognoses waren alarmerend, ze maakten zeer duidelijk dat de overheid

maatregelen moest nemen om de ontwikkeling in goede banen te leiden, in plaats
van het vooroorlogse regionale plan was voortaan een nationaal plan nodig. Na
1960 bracht de regering in elk decennium een Nota over de Ruimtelijke Ordening
uit, een globaal ontwerp voor de inrichting en het toekomstige gebruik van het
nationale grondgebied, een ontwerp dat tevens het kader is voor de concrete
uitwerkingen op het regionale en lokale niveau.
Het verschil tussen deze naoorlogse planning en de praktijk van het land ‘maken’

in de eeuwenlange periode daarvoor is zeer groot. Voorheen werd land gemaakt,
werden landschappen veranderd om de welvaart te verhogen, wat niet zelden
nauwelijks meer inhield dan dat de ontginners zich een tamelijk stabiel
bestaansminimum konden garanderen. De planning van de periode na 1960 begon,
met een beroep op statistische verzamelingen en prognoses, de toekomst in het
algemeen als ‘maakbaar’ te beschouwen. De toekomst: een domein van het bestaan
waar de mens zich eeuwenlang niet bevoegd achtte en met schroom over sprak,
en dat in de decennia na 1960 een onderwerp werd waarvoor de overheid uit naam
van alle burgers verantwoordelijkheid op zich nam.
Deze verandering in het denken over de toekomst had gevolgen voor de positie

van de dienst Rijkswaterstaat. Deze was zo'n anderhalve eeuw bij de inrichting van
het territoir centraal geweest. De dienst had zelfs de naam ‘een staat binnen de
staat’ te zijn, een organisatie met een haast autonome, technische logica. Na de
wederopbouwperiode moest deze positie wijken voor succesrijke nieuwkomers die
in betrekkelijk korte tijd massaal het overheidsapparaat binnenstroomden enmachtige
coalities met politici en belangengroepen sloten: sociologen, sociaal-psychologen,
agogen, andragogen, planologen en buurthuiswerkers. Zoals in de achttiende en
de negentiende eeuw de techniek veranderde toen de wetten der natuur werden
begrepen, zo veranderde nu de ruimtelijke ordening, het technocratische primaat
ervan verdween toen de gedragswetenschappen de ‘wetten’ der menselijke natuur
presenteerden waarmee de politiek de samenleving kon verbeteren. In de zestiende
eeuw verrijkten de Italiaanse ingenieurs de Nederlandse traditie van landinrichting
met culturele principes van de Renaissance. Na 1800 kwam de rationele, ‘objectieve’
ingenieurswetenschap uit Frankrijk naar voren. Na 1970 werd de technische cultuur
gedisciplineerd om de logica van de politiek als leiding te aanvaarden.
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Mate van verstedelijking van het landschap
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Expertisecentrum LNV,
Wageningen.
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De verschuiving werd in het regeringsbeleid zichtbaar. Terwijl de Eerste en de
Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening beknopte documenten waren, in
betrekkelijk korte tijd (in 1960 en 1966) door deskundigen geproduceerd, werd de
Derde Nota door de politieke ‘democratisering’ van de ruimtelijke ordening een
papiermassa die in de lange productietijd (1973-1986) verder opzwol. De concrete
betekenis ervan nam echter in gelijke mate af.23
In deze jaren kwam grotendeels een eind aan het centralistische bestuur waarmee

de rijksoverheid sinds het begin van de negentiende eeuw het ‘maken’ van stad en
land had geleid. De democratiseringsbeweging veranderde die bestuursvorm in een
overlegstructuur tussen overheid en belanghebbende particulieren. Het Nederlandse
collectivisme had voorts tot gevolg dat vrijwel elke burger zich als belanghebbend
kon presenteren, waarmee de ruimtelijke ordening niet alleen een zeer ingewikkeld
maar ook een uiterst langdurig besluitvormingsproces werd, waarbij het zoeken
naar compromissen en het creatief gebruiken van de procedures een hoog
ontwikkelde kunst is geworden.
Het Nederlandse landschap is in de laatste drie, vier decennia ondanks die

omslachtige besluitvorming zeer ingrijpend veranderd. Tijdens de
wederopbouwperiode werden de grote steden met massale slooppartijen en grote
bouwprojecten voor volkshuisvesting en infrastructuur aan de eisen van de nieuwe
tijd aangepast. De grootschaligheid in de nieuwe architectuur en stedenbouw kwam
in de plaats van de relatieve kleinschaligheid die voor de oorlog normaal was, een
deel van de samenleving begon zich ‘vervreemd’ te voelen (een verschijnsel dat
ook in Duitsland, Engeland en Amerika optrad). De cultivering van de snel
verdwijnende kleinschaligheid kreeg in Nederland vorm in sterk anti-stedelijke
sentimenten. Deze hebben ertoe geleid dat de ontvolking van het platteland, een
proces dat honderd jaar gaande was, tot stilstand kwam en dat er, vooral in het
westen en midden van het land, een sterke groei van de woningbouw buiten de
grote steden ontstond. Deze ontwikkeling, die zich steeds verder over Nederland
verspreidde, heeft grote delen van het ooit vrijwel lege platteland in een verstedelijkt
suburbaan gebied veranderd. Compacte steden met veel hoogbouw en hoge
bevolkingsdichtheden die elders in de wereld gewoon zijn, zijn in Nederland
uitzonderlijk; de samenleving koos voor spreiding en laagbouw, eengezinswoningen
met een tuintje. In Nederland is het concept van de garden city op nationale schaal
gerealiseerd.
Het is duidelijk dat deze keus mogelijk is gemaakt door de enorme

welvaartsstijging, die velen in staat stelde forens te worden. De anti-stedelijke
spreiding creëerde een ongekend grote massamobiliteit per auto en een
problematische ontwikkeling van het openbaar vervoer. De immer groeiendemobiliteit
en de capaciteit van de infrastructuur (te land, te water en in de lucht) vormen
momenteel de grootste, zelf geschapen problemen die de Nederlandse overheid
via de ruimtelijke ordening moet oplossen. Op andere terreinen, die voorheen grote
opgaven bij de vormgeving van het nationale territoir waren, heeft de overheid zich
teruggetrokken. De dienstensector, een van de pijlers van de economie, wordt
voornamelijk als een mobiliteitsvraagstuk behandeld. Volkshuisvesting is geen
instrument van sociale politiek meer maar een zaak van de ‘markt’ geworden. Het
nationale industrieen landbouwbeleid wordt door ‘Europa’ bepaald; de internationale
prijsontwikkeling en subsidieregelingen veranderen de Nederlandse agrarische
sector en daarmee ook direct het Nederlandse agrarische landschap. Dat wordt
steeds meer een high tech agro-industriegebied - of het wordt afgedankt en aan de
natuur teruggegeven.
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Naast de mobiliteit lijkt die kwestie van de natuur het enige thema in de nationale
ruimtelijke ordening dat politieke emoties oproept. Natuurbescherming is de antithese
van de nog steeds toenemende nationale suburbanisatie. Samen vormen ze de
twee zielen die in de Nederlandse borst branden: de samenleving snakt naar
ongerepte, stille natuur en wil daar dus ook massaal in wonen en recreëren.
De tegenstrijdigheid wordt onder andere door ‘natuurbouw’ opgelost, een soort

omgekeerde ontginning waarbij cultuurgrond met modern materieel in enkele
maanden in woeste natuur wordt veranderd. Aldus worden akkers door afgraving
weer de dorre zandgrond die ze vroeger waren, dijken worden doorgestoken
waardoor de polderweide weer een waterplas wordt en in Noord-Holland wordt zelfs
de zee uitgenodigd nu en dan landinwaarts te komen. Is deze praktijk, met
natuurbeschermers die dromen van de introductie van wolven en lynxen, inderdaad
het einde van een eeuwenoude traditie? Of is ook deze instant woeste natuur niet
anders dan een nieuw cultureel concept, in zekere zin een voortzetting van de
Engelse tuin: een zorgvuldig geënsceneerde (en beheerde) ‘natuurlijke’ natuur,
aangelegd als spannend contrast naast de hooggeciviliseerde stedelijke
werkelijkheid?
Het mobiliteitsvraagstuk en het maken van woeste natuur: het zijn de zorgen van

een welvaartsstaat die de grote (multi)culturele vraagstukken die met de ruimtelijke
inrichting van stad en regio te maken hebben, niet kan of wil prioriteren en niet meer
bij machte is ingrijpende, dus pijnlijke beslissingen te nemen. Dat laatste geldt ook
wat eeuwenlang begrepen is als het meest vitale onderdeel van het Nederlandse
grondgebied, de waterstaat. In de jaren negentig werd duidelijk dat deze ernstige
gebreken vertoonde: rivierdijken bleken gevaarlijk zwak, gebieden die voor de
waterberging waren bedoeld, bleken op grote schaal bewoond, een groot deel van
het hoog gelegen Nederland leed aan verdroging en het laag gelegen deel zakte
steeds lager onder zeeniveau - in beide gevallen het gevolg van overmatige reductie
van het grondwaterpeil. De versterking van de rivierdijken werd direct na de zeer
riskante waterhoogten van 1993 en 1995 in gang gezet. Maar het gaat daar om een
betrekkelijk eenvoudige techlische operatie. De aan- en afvoer en het beheer van
het oppervlaktewater in heel Nederland is van een totaal andere dimensie: elke
grote verandering zal het bestaan van de bewoners in het betreffende gebied
veranderen en is derhalve voor politici en bestuurders een netelig onderwerp.
De ruimtelijke ordening is naar haar aard een activiteit van de overheid die een

hiërarchie in tegenstrijdige belangen schept, maar de tegenstrijdigheden van de
late twintigste eeuw zijn in dit volle land zo groot en zo veel. Nederland heeft met
15,6 miljoen inwoners gemiddeld 457 zielen per vierkante kilometer: een dichte
opeenstapeling van belangen, wensen, eisen, verlangens waarvan de omvang nooit
afneemt maar enkel groeit. In deze omstandigheden is het naoorlogse idee dat de
toekomst ‘maakbaar’ is, onveranderd aanwezig. Alleen, wiens toekomst moet worden
gemaakt, van welk deel van de samenleving, voor hoe lang, voor welke prijs? Er is
recentelijk tot op de hoogste bestuursniveaus nagedacht over de bouw van
reusachtige eilanden in de Noordzee, bestemd voor woningbouw of voor de
uitbreiding van de Europese mainport Schiphol. De vraag of deze projecten in het
algemeen belang zijn, valt tegenwoordig echter nauwelijks meer te beantwoorden
- het algemeen belang is al te zeer versplinterd geraakt in een steeds toenemend
aantal deelbelangen, die ook alle het democratische recht hebben om zich te laten
vertegenwoordigen.
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God schiep de aarde, met uitzondering van het Nederlandse grondgebied - dat werd
door de Nederlanders zelf gemaakt. Eeuwen lang stelden de technische cultuur en
de beschikbare financiën daarbij de grenzen vast. In de tijd die voor ons ligt, zullen
niet alleen economie en techniek de richting en de grenzenmeer kunnen aangeven,
het onderwerp is er veel te belangrijk en te ingewikkeld voor geworden. Als de
nationale politiek hier namens de samenleving geen vorm aan weet te geven, dan
moet Nederland het denkbeeld dat het land kan ‘maken’ na tweeduizend jaar
misschien eindelijk opgeven.
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8 Onderwijs en wetenschappelijke vorming
Sarah Blom

Volgens de Sociale en Culturele Verkenningen uit 1999 is maar liefst tachtig procent
van de Nederlandse bevolking zeer tevreden over het functioneren van de overheid.1
Het onderwijs is daarbij inbegrepen. Nu is een attitudemeting niet altijd de beste
manier om te achterhalen hoe de zaken er werkelijk voor staan, maar wie het
Nederlandse onderwijs in een vogelvlucht van 1650 tot 2000 wil overzien of het
door een vergelijkende bril bekijkt, kan inderdaad niet anders dan een aantal
verworvenheden vaststellen.
Ommet het vergelijkende perspectief te beginnen: Nederlandse wetenschappers

tellen mee in de wereld. Ook het voortgezet onderwijs is succesvol. Het VWO-diploma
voldoet ruimschoots aan internationale prestatienormen en vooral het
wiskundeonderwijs heeft internationaal aanzien verworven. Verder kunnen
Nederlanders zich natuurlijk nog steeds laten voorstaan op een gedegen en brede
talenkennis, al zijn zij op dat punt zelf wat minder tevreden geworden in de afgelopen
decennia. Daar staat weer tegenover dat de manier waarop Nederland de vrijheid
van onderwijs heeft geregeld, door velen gezien wordt als een interessante oplossing
voor de eenentwintigste eeuw.
Ook een terugblik biedt redenen tot genoegzaamheid. Is Nederland met zijn

volwaardige stelsel van onderwijsvoorzieningen er niet goed in geslaagd een brede
massa hoog op te leiden en gelijke kansen te bieden, zoals het Sociaal en Cultureel
Rapport 2000 aangeeft? Vergelijk dat eens met de situatie van een paar eeuwen
terug toen er nog geen leerplicht was, het onderwijs naar stand gegeven werd, en
de laagste stand meestal van elke vorm van onderwijs verstoken bleef. En is er niet
onnoemelijk veel vooruitgang geboekt in de methoden om kennis en vaardigheden
te laten beklijven? Leren kinderen tegenwoordig niet ‘zelfontdekkend’ en zelfstandig,
waar vroeger de plak of het rietje de enige effectieve methoden leken?
Maar klopt dit beeld eigenlijk wel? Is de zelfgenoegzaamheid gegrond? Een

vergelijkend en historisch perspectief zou namelijk ook allerlei vragen kunnen
oproepen. Tegenover de goede wiskundeprestaties moeten we misschien toch
vermelden dat leerlingen relatief slecht de kunst van het begrijpend lezen beheersen.
En vanwaar de waarschuwing van de OESO dat Nederland binnen afzienbare tijd
een tekort aan hoger opgeleiden zal hebben? Regelen we de toegang tot de beste
en hoogste opleidingstrajecten wel goed? De steeds zichtbaarder geworden
segregatie in ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen, waarbij de ‘zwarte’ scholen overwegend
tot de ‘lage’ schooltypen behoren, geeft in elk geval te denken. En wat is eigenlijk
de kwaliteit van ons onderwijs, als de onderwijsuitgaven tot de laagste van die van
de welvarende landen behoren?
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Dit hoofdstuk plaatst de huidige beelden van het Nederlandse onderwijs in het licht
van hun evolutie vanaf de zeventiende eeuw. Heeft zich in die evolutie een ‘tableau
du progrès de l'esprit humain’ ontvouwd, zoals Nederlanders zelf graag denken en
zoals de Verlichtingsfilosofen dat verwachtten van ‘moderne’ samenlevingen? Wie
een poging waagt die vraag te beantwoorden stuit op verrassingen. Dat er rond
1650, en ook al daarvoor, duidelijke opvattingen leefden over het belang van gelijke
kansen en van een adequate geletterdheid, is weinig bekend. Toch onderschreven
vele zeventiende-eeuwse Nederlanders wat er tijdens de Dordtse synode in 1619
was afgesproken: dat alle kinderen, ook de allerarmsten, van de ‘weldaet der scholen’
moesten kulnen profiteren.2 Een leerplicht bestond er weliswaar niet, maar de graad
van geletterdheid onder de bevolking was hoog. Dat viel menig buitenlandse
bezoeker op.
Zo'n terugblik op de zeventiende eeuw relativeert de huidige zelfgenoegzaamheid

enigszins. Er is niet louter vooruitgang, maar ook stilstand, verandering, of misschien
zelfs achteruitgang. Is het zinvol om in een historisch essay de ontwikkeling van
350 jaar onderwijs te duiden in termen van voor- of achteruitgang? Tot op zekere
hoogte wel. Het gaat immers om een bijzonder domein van de samenleving, het
domein waarin kinderen en mensen - om met Jürgen Oelkers te spreken - op
‘Aufklarung’ zijn aangewezen en waarvoor altijd publieke verantwoordelijkheid in
het geding is. En dat daarbij af en toe stagnatie optreedt, zoals dit essay laat zien,
maakt die evolutie niet voorbeeldig, maar wel menselijk.
Het is in dit verband uiteraard niet mogelijk de chronologie van alle belangrijke

feiten, gebeurtenissen en ontwikkelingen in het onderwijs en de wetenschappen
volledig recht te doen. Dat in de beschreven ontwikkelingslijn de situatie omstreeks
1650, 1800, 1900 en 1950 relatief meer aandacht krijgt, vloeit voort uit de opzet van
de eerder verschenen delen in de reeks ‘Nederlandse cultuur in Europese context’.
Om het meest karakteristieke van die evolutie boven tafel te krijgen, heb ik een
drietal vragen gesteld. De eerste vraag luidt: Wat willen Nederlanders eigenlijk met
hun onderwijs? Welk cultureel erfgoed willen zij voor welke groepen ontsluiten? Bij
de beantwoording van die vraag kan niet worden volstaan met officiële verklaringen
of met wat er zoal in de wet is vastgelegd. De tweede vraag is hoe het Nederlandse
onderwijsstelsel reageert op invloeden van buitenaf en op ontwikkelingen van
binnenuit. Welke keuzen kunnen er uiteindelijk gemaakt worden om het stelsel
draaiend en doelmatig te houden? De derde vraag betreft de blik van de ander, of
dat nu observaties van buitenlandse bezoekers betreft dan wel een internationale
vergelijking. In mijn poging deze vragen te beantwoorden heb ik vooral aandacht
besteed aan het middelbaar onderwijs, de spil tussen het lager en het hoger
onderwijs.

Een toegankelijk humanisme

In weerwil van de Tachtigjarige Oorlog en de godsdiensttwisten, heeft rond 1650
een open en toegankelijk humanisme wortel geschoten in de Republiek der
Verenigde Nederlanden. De uit de Middeleeuwen stammende Latijnse school heeft
haar curriculum en publiek verbreed. Om dit schooltype heen zijn allerlei
onderwijsvormen en leerplekken ontstaan, waaronder ten minste een lagere school
in elk dorp van enige omvang. Buitenlandse bezoekers verbazen zich over de
geletterdheid van de Hollanders, vooral ook van vrouwen.3 Het vele drukwerk -
boeken en pamfletten - blijft niet ongelezen. Er bestaat een levendige debat-
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Adriaen Backer, Allegorie op de toetreding van Anthony de Bordes jr. tot de Latijnse school,
1673, olieverf op doek, 140 × 157 cm. Rijksmuseum, Amsterdam. De jonge Anthony vertrapt
hoepel en andere kinderspelen, wendt zich af van zijn bellenblazende broertjes en wordt
onder de goedkeurende blik van zijn vader dool Pallas Athene naar de Latijnse school geleid
om daar kunsten en wetenschappen te gaan beoefenen.

cultuur met vaak heftige controverses. Maar de zeventiende-eeuwse Republiek
biedt ook ruimschoots gelegenheid om die te overbruggen op ‘neutrale’
ontmoetingsplaatsen: in het gilde, in de gebuurte en, niet te vergeten, in de trekschuit.
Daarbij ervaart men kennelijk de officieel vastgelegde gewetensvrijheid en de relatief
grote vrijheid van drukpers als een veilig kader. Van openheid getuigt evenzeer de
geringe sociale distantie tussen burgers en elite. Via de gilden en de handel is het
voor gewone burgers - ongeacht welk geloof zij aanhangen - mogelijk om sociaal
te stijgen, althans buiten het domein van het openbaar bestuur. Dat heeft te maken
met een algemene waardering voor kunstbeoefening en ‘vernuft’, de praktische
toepassing van theoretische kennis. ‘Konsten’ en ambachten staan op een hoog
niveau. De buitenlandse bezoeker maakt dat niet alleen op uit het niveau van de
schilder-, weef- en boekdrukkunst, maar ook uit de wijze waarop de Republiek land
op het water heeft veroverd.4 Zo blaakt de welvarende Republiek van vertrouwen
in haar eigen maak-
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Willem van Swanenburgh naar Jan Cornelis van 't Woudt, De bibliotheek van de Leidse
Hogeschool, 1610, ets. Atlas Van Stolk, Rotterdam.

baarheid en hecht zij zeer aan wetenschap en aan onderwijs dat de participatie van
allen beoogt. En zo kan de vroedschap van Amsterdam schrijven dat ieder het recht
heeft ‘in geleerdheyt, goede konsten, ambachten ofte coopmanschap’ en ‘elck nae
zijne gelegenheyt ende bequaemheyt’ opgeleid te worden.5

Centra van geleerdheid

De Republiek kent rond 1650 een ruim aanbod aan hoger onderwijs: zes
universiteiten en acht illustre scholen. Die worden niet alleen druk bezocht door
Nederlandse studenten, maar ook door buitenlandse belangstellenden.6 Internationaal
bekende geleerden vestigen zich in Nederland. Descartes en Spinoza zijn onder
hen ongetwijfeld de belangrijksten, gelet op de debatten die hun denkbeelden in
gang zetten in de academische en kerkelijke wereld. Het zijn geen nietige kwesties
die zij aan de orde stellen: de scheiding tussen fysica en metafysica, en de
grondbeginselen van een humanistisch-christelijke ethiek. Hun denkbeelden zullen
de beoefening van wetenschap blijvend beïnvloeden. Ze brengen namelijk een
alternatief voor de tot dan toe aangehangen filosofie van Aristoteles, die had voorzien
in een kwalitatieve verklaring van natuurlijke verschijnselen. De Cartesiaanse
wetenschapsopvatting stelt daar tegenover dat wetenschap aan kwantitatieve eisen
moet voldoen en bovendien dat wetenschap en geloof gescheiden dienen te worden.
Dat Spinoza Descartes' stel-
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lingen verder doortrekt in een ‘atheïstisch’ natuurdeterminisme roept in de gelovige
Republiek nog meer onrust op.7 Een blijvende consequentie van hun denkbeelden
is de verzelfstandiging van de natuurwetenschappen.
In 1649 komt 44 procent van de studenten aan de Noord-Nederlandse

universiteiten uit het buitenland.8 Vooral Leiden, Franeker en Utrecht zijn bij hen in
trek. De colleges en de bijbehorende disputaties zijn in het Latijn en dus voor een
internationaal gezelschap te volgen. Zo kan een buitenlandse bezoeker aan het
Amsterdamse Athenaeum Illustre een openbaar college van Vossius of Barlaeus
beluisteren. Ondertussen zal hij zich verwonderd afvragen wat al die kooplieden
daar doen, maar al snel doorkrijgen dat zij de mercator sapiens vertegenwoordigen
over wie Barlaeus sprak. Verder zal de vreemdeling vernemen dat er naast de
verschillende academies opleidingen bestaan waar de colleges in het Nederlands
worden gegeven. Hoewel de Hollandse elite daarvoor haar neus ophaalt, zijn het
juist die scholen waar opklimmende kooplui zich alsnog kunnen laten beschaven
of waar de vernuftelingen worden opgeleid die zozeer hebben bijgedragen aan het
‘gemaakte’ Holland. Zulke lessen in vernuft worden bijvoorbeeld in Rotterdam
gegeven en aan de school voor ‘Nederduytsche Mathematique’ te Leiden, waar
Frans van Schooten junior de wiskunde van Descartes uitlegt aan een breed publiek.9
In deze betrekkelijk open en levendige geleerde wereld is het niet verwonderlijk

dat geleerden opvoeding en onderwijs belangrijk vinden. Hun publicaties geven
wetenschappelijk gewicht aan de inzichten die schrijvers als Jacob Cats en Jan
Luyken aan de bevolking ‘ter lering en vermaak’ bieden. Centraal in de
christelijk-humanistische denkbeelden staat het concept ‘civilisatie’. ‘Eerzame kennis
beschaaft’, schreef Erasmus al in de zestiende eeuw. Hij meende dat beschaafde
mensen niet worden geboren, maar gemaakt, dankzij die eerzame kennis. In het
onderwijs leveren goede voorbeelden uit de klassieke oudheid en de bijbel daartoe
de grondstof.10 Erasmus schetste hoe die goede voorbeelden tot verinnerlijkte kennis
bij leerlingen kunnen leiden. Ten eerste is het belangrijk dat het kind het leerproces
als een spel ervaart. Ten tweede moet de opvoeder of leraar appelleren aan het
eergevoel van het kind: door het te prijzen wordt het gestimuleerd. Ten derde is
wedijver in dit proces een bij uitstek verantwoord middel. Ten slotte is het van belang
ook de inspanningen van minder goede leerlingen te belonen. Dit alles vereist een
subtiele aanpak van enthousiasmeren, voorbeeld geven en prikkelen. Daarom zijn
leraren van zoveel gewicht voor de samenleving dat men ze beter aan een gouden
ketting kan leggen, aldus Erasmus.11
Een andere invloedrijke denker is de Tsjechische geleerde Jan Amos Komenský

(1592-1670), die bekend wordt als Comenius en enige tijd in Amsterdam woont.
Zijn credo luidt dat iedereen alles kan leren, mits het maar goed wordt onderwezen.
Net als Erasmus schenkt Comenius veel aandacht aan de didactiek. Zo pleit hij voor
de aanschouwelijkheid van het didactisch materiaal, waarbij het boek de ziel van
de school vormt. De teksten dienen begrepen te worden, niet louter uit het hoofd
geleerd. Wat de organisatie van leerstof en leergroepen betreft, stelt hij klassikaal
onderwijs voor. In die klassen zitten jongens en meisjes bij elkaar.l2 Comenius zet
de didactiek in om leerlingen de door God gegeven wereldordening te laten
ontdekken. Bij Erasmus gaat het eerder om het ontsluiten van de klassieken. De
overeenkomst tussen beide denkers ligt in hun zorg voor het toegankelijk maken
van die werelden.
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Scholen in de zeventiende eeuw

Welk onderwijs bereidt nu voor op participatie in die nijvere en cultureel actieve
samenleving? En is het in overeenstemming met de idealen van de humanisten?
In de zeventiende eeuw is er nog geenszins sprake van een nationaal
onderwijssysteem. De openbare scholen hebben in de Noordelijke Nederlanden
een protestantse signatuur en vallen onder het gezag van de stedelijke en kerkelijke
besturen. De ‘lagere’ openbare school heet Nederduitse school, de ‘hogere’ Latijnse
school. Er bestaat ook een soort middelbaar, ‘Frans’ programma dat als
vervolgonderwijs wel in de Nederduitse scholen wordt aangeboden. Maar
overwegend zijn het particuliere scholen - ‘bijscholen’ geheten - die zich met hun
Franse programma richten op een meer bemiddeld, vooral op de handel gericht
publiek.
Ondanks de bestaande variatie tussen de steden is er wel degelijk sprake van

coherentie in het onderwijsaanbod, zeker in de openbare scholen. In de Nederduitse
scholen is een zekere eenheid ontstaan uit de convergentie van de gereformeerde
visie op onderwijs en de humanistische denkbeelden van intellectuelen en regenten.
Beide visies erkennen het belang van een elementaire geletterdheid. Die is nodig
om de catechismus te kunnen lezen, om voorbereid te zijn op een verdere studie,
dan wel om zelfredzaam te zijn in het leven van de arbeid, waarbij scholing in een
van de ‘konsten’ of ambachten tot de mogelijkheden behoort. Dat laatste vindt men
vooral van belang voor de talrijke weeskinderen, die anders het risico zouden lopen
te worden uitgebuit door onfatsoenlijke werkgevers.13 Convergentie is er eveneens
bij de erkenning van het belang van goede onderwijzers. Voor het lesgeven aan de
stadsscholen wordt een toelatingsexamen geëist. En wat de schoolmeester te doen
staat, is opgetekend in het boek ‘Regel der Duytse Schoolmeesters’ van Dirk
Adriaansz. Valcoogh.14
De Nederduitse scholen verschaffen in principe aan alle kinderen, ongeacht hun

religie, elementair onderwijs. In de klassen zitten dus kinderen - jongens en meisjes
- van verschillende leeftijden en met verschillende sociale en religieuze achtergrond
bijeen. De onderwijzer geeft hoofdelijk onderwijs: overhoort, controleert en reikt
prijsjes uit in overeenstemming met de religieuze achtergrond. Het stadsbestuur
heft schoolgeld dat door de diaconie wordt aangevuld als de ouders het niet kunnen
opbrengen. Arme kinderen die al van jongs af aan werken - dat wordt toegelaten
vanaf het zevende jaar - kunnen een avond- of zondagsschool bezoeken. De indruk
is dat vrijwel alle kinderen in elk geval leerden lezen.l5 Terwijl de stadsbesturen het
schoolgeld met opzet laag houden, moet wel betaald worden voor de extra's. Dat
zijn schrijven en rekenen en soms zaakvakken of een vreemde taal als er een Franse
afdeling is. Regelmatig gaan leerlingen van de Nederduitse school naar de Latijnse
school. Vroeger vormden die scholen nog één stadsschool. De scheiding in een
elementaire en een voortgezette opleiding krijgt gaandeweg zijn beslag. In de kleinere
steden vindt de splitsing vaak later plaats. Zo zijn in de zestiende en zeventiende
eeuw de grote Latijnse scholen, die fungeerden als centra voor algemene vorming,
geleidelijk aan verdwenen.l6
Het stadsbestuur kan met zijn Latijnse school pronken en zijn hegemonie

tegenover het particulier onderwijs handhaven, onder andere door de bijscholen te
verbieden Latijn te geven. Vermoedelijk is er nergens in Europa een zo fijnmazig
netwerk van Latijnse scholen aan-
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Anoniem, Een klaslokaal van het lager onderwijs, gravure, 1649. Atlas Van Stolk, Rotterdam.
Door (sonis streng) te straffen corrigeert de meester, als ‘hovenier van kinderlycke sielen’,
de jeugd, voordat het daarvoor te laat is.

wezig als in de Republiek. In 1650 zijn het er 92.17 Elke stad van enige omvang kan
zich met haar Latijnse school manifesteren als centrum van beschaving,
leergierigheid en godvruchtigheid. Ook daarin convergeren de gereformeerde en
humanistische denkbeelden. Gezichtsbepalend voor zo'n centrum zijn de rectoren
die doorgaans als humanist hun sporen hebben verdiend. Aandacht trekken verder
de opvoeringen van toneelstukken door leerlingen, ook al steken de kerkbesturen
daar steedsmeer een stokje voor. Belangrijkste publiek evenement is de halfjaarlijkse
‘promotie’ die met toespraken van de beste leerlingen en prijsuitreikingen gepaard
gaat. Dit laat zien dat de ideeën van Erasmus hun weg naar de scholen gevonden
hebben.
In het gewest Holland is de eenheid in de Latijnse school tot stand gekomen met

de Hollandse Schoolorde van 1625. Hierin zijn inhoud en methoden nauwkeurig
voorgeschreven. Er zijn zes leerstofklassen die leerlingen in hun eigen tempo
doorlopen. In de eerste vijf klassen - klas 6 tot en met klas 2 - gaat het om het leren
van het Latijn, en in mindere mate het Grieks. De leerboeken van Vossius en
Comenius zijn daarbij in gebruik en worden aan leerlingen bij de overgang naar het
volgend jaar als prijsboeken uitgereikt. Voor een promotie naar een volgende klas
is het noodzakelijk dat de leerlingen de vragen goed beant-
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woorden die hun door andere leerlingen over de geleerde stof in een disputatio
worden gesteld.18 De gebruikte teksten zijn bepaald niet kinderachtig. Eerst lezen
de leerlingen de samenspraken van Erasmus, dan onder meer brieven van Cicero,
om in klas 4 al bij Terentius, Ovidius, Vergilius en ook weer Cicero uit te komen. In
klas 2 gebruikt men een leerboek van Vossius om de retorica uiteen te zetten. In
het laatste jaar staan nieuwe vakken als muziek, rekenkunde, meetkunde en
sterrenkunde op het programma en niet te vergeten ethica en logica. Voor dat laatste
vak is het boek van de hoogleraar Franco Burgersdijk voorgeschreven.19 Wanneer
een leerling dat programma heeft doorlopen kan hij ten overstaan van het publiek
en de curatoren zijn redevoering houden.
Dan is de cirkel rond. Want de abituriënten van de Latijnse school kunnen

doorstromen naar de universiteit en gaan deelnemen aan het culturele en intellectuele
leven. Ze verstaan, spreken en schrijven Latijn; dat is de toelatingseis voor de
universiteit. Latijn is immers het vehikel om toegang te krijgen tot de belangrijkste
kennisbronnen. Ongeveer de helft van de abituriënten zal inderdaad gaan studeren.20
Eerst in de artes-faculteit, daarna in de juridische of de medische. De andere helft
beschouwt het genoten onderwijs als een mooie algemene vorming, die, al naar
gelang de stand, een verschillende functie heeft: eindonderwijs, basis voor een
‘grand tour’, het leraarschap, of toch nog een opleiding aan een konstschool of in
een gilde. De schoolcarrière van molenaarszoon Rembrandt van Rijn is een
voorbeeld van die laatste route. Dat zegt iets over de toegankelijkheid van de Latijnse
school. De vijf procent jongens van een leeftijdsgroep die de gehele Latijnse school
doorliep, kwam uit meer diverse milieus dan men nu wellicht zou denken. Ook aan
de universiteiten was de ‘arme’ student een bekende categorie.21

Schoorvoetend modern

In de achttiende eeuw veranderde er weinig in het Nederlandse onderwijs, behalve
dat het steeds rommeliger was gaan functioneren. Tegen het einde van de eeuw
komt er, onder invloed van de Verlichting, een burgerlijke beweging op gang die
zich inzet voor de verbetering van het onderwijs. Rond 1800 zijn er drie kwesties
die de gemoederen bezighouden: de inrichting van het volksonderwijs, de
modernisering van de Latijnse school en - een nieuw gegeven - het
wetenschapsbeleid. Dat het volksonderwijs hoog op de agenda staat, is vergeleken
met de buurlanden bijzonder. Want die leggen de prioriteit bij de modernisering van
de klassieke vorming en de universiteiten teneinde te voorzien in een goed opgeleid
ambtelijk kader.22 Zo niet de Bataafse Republiek, die net als de zeventiende-eeuwse
stadsbesturen het volksonderwijs op de agenda houdt en daarmee uiteindelijk de
vernieuwing daarvan laat prevaleren boven die van de Latijnse school en de
universiteiten.

Een deugdzame Verlichting

Dat het volksonderwijs voorwerp wordt van nationale overheidszorg is niet in de
laatste plaats te danken aan de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Die maakte
als het ware de weg vrij voor nationaal onderwijsbeleid. Het Nut is een particuliere,
burgerlijke, nationale organisatie die het maatschappelijk middenveld direct bespeelt
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aandurven. Het zijn artsen, onderwijzers, kleine notabelen die zich ongerust maken
over het lot, en vooral de onwetendheid, van de lagere klassen.23 De compassie en
de oplossing die het Nut voorstaat - de verheffing van het volk - is niet gespeend
van eigenbelang. Door de politieke crises van de achttiende eeuw is het volk
‘verbasterd’ en in een ‘onwetende en zedeloze’ staat geraakt. Kennis en deugd
zouden de onderste klasse kunnen helpen zich op te trekken aan het voorbeeld van
de ontwikkelde en beschaafde burgerij, waarmee duidelijk niet de ‘verwekelijkte’
hogere stand werd bedoeld.24Die beschaafde burgers zijn nu het voorbeeld geworden
en dat betekent een verschuiving ten opzichte van de klassieke voorbeelden die de
humanisten aandroegen.
De gezeten burgerij is bang geworden voor het grauw. De theoloogGerard Nahuys

verwoordt dat in 1782 in Over de verbeteringe van de schoolen:

Men vreest, dat, door de beschaving der schamele kinderen, op zulke
verbeterde Armscholen, deze boven andere burgerskinderen, ja zelfs
boven die van aanzienlyke lieden, verheven worden.25

Het economisch verval in de achttiende eeuw was de burgerij zelf ook niet in de
koude kleren gaan zitten. De angst voor eigen neergang voedt de behoefte om zich
als groep die het wél redt te onderscheiden. Daarmee is de betekenis van de
beoogde volksverheffing ambivalent: gaat het om emancipatie, integratie, of
disciplinering? De zojuist geciteerde Nahuys voorziet een ‘natuurlijke’ restrictieve
integratie, want:

...als men ondervindelyk dit werk wat van naby kent, wordt men ras
overtuigd, dat, wanneer men alles doet wat mogelijk is, om de arme
kinderen te beschaven, er altoos onder den ganschen hoop, een
genoegzaam aantal overscheit, aan welke alles vrugteloos gescheidt, 't
zy wegens onvermogen, domheid, lusteloosheid, traagheid, geringe
natuurvermogens; 't zy wegens onwilligheid, stugheid, slegten inborst
enz. En dit getal der kwalyk slagenden zal genoegzaam zijn, om eene
toereikende heffe des volks over te houden, en in een veel geschikter
evenredigheid staan tot het geciviliseerde deel der Natie, dan anders
plaats heeft of hebbe zou, wanneer men de beschaving der armen
verwaarloosde, of slegts tot een zeer geringen trap cultiveerde.26

Maar deze opvatting was niet de enige. De Goudse rector Vatebender was
bijvoorbeeld een expliciet voorstander van emancipatie. Door onderwijs - bij voorkeur
in kostscholen - zouden kinderen gezamenlijk verlicht moeten worden.27Dit standpunt
vertoont veel overeenkomsten met dat van de Franse wiskundige en politicus
Condorcet, die voor een gemeenschappelijke nationale school, de ‘Ecole Centrale’,
pleit en voor een didactische vernieuwing die het inzichtelijk leren bevordert.
Condorcet ziet het als een publieke taak een zodanige gelijkheid onder burgers te
bewerkstelligen dat daarmee productieve, voor burgers en de vooruitgang zinvolle,
verschillen juist zouden voortbestaan. Zowel Vatebender als Condorcet rekenen
meisjes tot de toekomstige burgers.28
Ten slotte was er een derde stroom opvattingen over het volksonderwijs, die al

in de achttiende eeuw gehoor vond bij het belijdend christelijke deel van de bevolking.
In navolging van het piëtisme van Pestalozzi en het filantropisme van Basedow
plaatst deze rich-
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ting de vorming van de deugd voorop. De vorming van het verstand moet aan die
zedelijke ontwikkeling dienstbaar zijn. Kenmerkend is ook de kindgerichtheid. Het
gaat bijvoorbeeld om het vormen van de innerlijke kracht van de arme kinderen, om
een didactiek die vertrekt van de onmiddellijke aanschouwing en om een verbinding
van onderwijs met arbeid, met nuttige zaken. Deze zachte pedagogiek verhult echter
dat het er ook om gaat kinderen te leren waar hun sociale plaats in de door God
gegeven orde is.29
Er is dus in de Nederlandse samenleving van rond 1800 opnieuw ruimte voor

kindgericht denken. Maar de inbedding wordt functioneler. Maatschappelijke doelen
treden op de voorgrond.30

Nationaal volksonderwijs

In het ‘Ontwerp van staatsregeling voor het Bataafse volk’ (1796) formuleert het
zojuist aangetreden revolutionaire staatsbewind de verantwoordelijkheid van de
overheid inzake het onderwijs als volgt:

Het volk van Nederland wil, dat het onderwijs in alle Zedelijke en
Burgerlijke deugden, kunsten, wetenschappen en allerlei noodwendige
en nuttige kundigheden, voor ieder verkrijgbaar en gemakkelijk gemaakt
worde.

In de geformuleerde ‘wil’ van het Bataafse volk is de invloed van de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen onmiskenbaar. En die wil legde Van der Palm, Agent van
Nationale Opvoeding, vast in de eerste wettelijke regeling van het openbaar lager
onderwijs. Voor een groot deel heeft die wet van 1806 geput uit een rapport van het
Nut: Algemeene Denkbeelden over het Nationaal Onderwijs, dat in 1795 verscheen.
Daarin werd gepleit voor staatsverantwoordelijkheid voor het lager onderwijs, dat
zowel een opvoedende als een verlichtende taak zou moeten hebben. Het Nut had
daarbij een algemene lagere school voor ogen waarin het belang van het kind en
het publieke belang verenigd zouden worden. Die algemene school kwam er niet.
Dat was de kerk en de magistratuur een brug te ver en zou ook te kostbaar zijn.31
Tegen het gelijkheidsideaal van de progressieve burgers in vonden zij dat arme en
rijke kinderen niet naar dezelfde school konden. Daarom regelde de wet van 1806
niet het gehele, maar alleen het openbare lager onderwijs, waartoe de Nederduitse
scholen, met soms een ‘Franse’ uitbouw, en de in de achttiende eeuw ontstane
armenscholen behoorden. En hoewel het bijzonder onderwijs buiten de wet viel,
evenals het huisonderwijs, moest Van der Palm zich fiks verdedigen tegen de velen
in het establishment die vreesden dat het land nu overstroomd zou worden met
kinderen die ‘wonderen van kennis of opgeblazen veelweters’ zouden worden, met
alle maatschappelijke gevolgen van dien.32
Desalniettemin was de nieuwe, meer uniforme lagere volksschool een succes.

Dat is vermoedelijk terug te voeren op de andere voorstellen van het Nut die Van
der Palm overnam: bekwaamheidseisen voor onderwijzers, een inspectie en de
invoering van een drieklassen systeem dat het hoofdelijk onderwijs verving. Dat die
centraal ingevoerde vernieuwingen de volksschool tot bloei brachten, moeten we
wel afleiden uit twee lovende rapportages. De eerste is in 1809 opgesteld door een
commissie onder leiding van J.H. van Swinden. De tweede is in opdracht van
Napoleon in 1811 gemaakt door de Franse inspecteurs G. Cuvier
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en F. Noël.33 Het succes laat zich verder aflezen uit een stijging van het
schoolbezoek, uit een stijging van het aandeel van gekwalificeerde onderwijzers en
uit een afname van het analfabetisme. Rond 1850 is het aantal leerlingen dat een
lagere school bezoekt, met inbegrip van de privé-scholen, gestegen tot 75% van
de leeftijdsgroep. En in 1820, zo kan worden opgemaakt uit de ondertekening van
de huwelijksakten in de provincie Utrecht, kan de generatie die tussen 1796 en 1801
is geboren, vaker schrijven dan de oudere generaties. Gemiddeld kan dan ongeveer
de helft van de jonge volwassenen schrijven, maar er zijn, in elk geval in de provincie
Utrecht, grote verschillen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Van de
katholieke arbeidersvrouwen kan nog geen 30% schrijven; van de protestantse
mannen uit de hogere stand vrijwel 100%.34 Het succes leidt tot een verdere
standaardisatie van het lager onderwijs die in de wetten van 1848 en 1857 vast
komt te liggen.35
Het succes blijft echter dubbelzinnig. De wetgeving is hard nodig om een praktijk

van vergaande sociale segmentatie in het lager onderwijs terug te dringen, maar
zal die toch ook weer bevestigen. In 1865 bestaan er in Amsterdam vier rangen in
de openbare lagere scholen: armenscholen, tussenscholen en burgerscholen van
de eerste en tweede rang.36 Vóór de industrialisatie en het ontstaan van een
Nederlands proletariaat waren de konstscholen voor de praktische beroepen nog
in staat een techische elite uit de lagere rangen te rekruteren.37 Een vergelijkbare
taak hadden de scholen van de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude op
zich genomen. Zij selecteerden arme weeskinderen op hun begaafdheid.38 Die
sociaal-meritocratische taak werd in de loop van de negentiende eeuw een steeds
onmogelijker opgave. Want arme kinderen werden steeds vaker apart in werk- en
industriescholen onderwezen, dan wel in de achterste banken van de dorpsschool
geplaatst.39

Trage modernisering van het hoger onderwijs

In Nederland stonden de gewestelijke universiteiten en stedelijke illustre scholen
dicht bij de burgers. Bovendien had in de achttiende eeuw een toenadering
plaatsgevonden tussen geleerden en vernuftelingen. Deze omstandigheden hadden
tot gevolg dat men tot dan toe niet had stilgestaan bij een nationale coördinatie van
de productie van kennis. Men liet zich leiden door veelal provinciaal georganiseerde
genootschappen. Een bijkomende factor was dat de achterblijvende industrialisatie
nog geen impuls had gegeven tot een nationaal beleid, zoals dat in de buurlanden
wel was gebeurd. Maar met de centralisering van het landsbestuur kwam ook de
kwestie van een nationaal beleid voor hoger onderwijs op de agenda.
Moest er een nationale academie voor wetenschappen komen? In de discussie

ging het vooral om twee modellen. Het Franse model, waarbij de staat garant stond
voor de vorming van een wetenschappelijk geschoolde elite ten behoeve van
overheidsfuncties, werd uitgedragen door een van de conservatoren van Teylers
Stichting, Martinus van Marum. Zijn collega Van Swinden stond een ander, minder
utilitaristisch model voor. Hij vond dat natuurwetenschappers weliswaar nauw
moesten samenwerken met de practici en de konstscholen, maar dat hun geen
plaats aan de universiteit toekwam. De universiteit moest het brandpunt van
geleerdheid blijven, met een breed scala aan disciplines.40
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Uiteindelijk zou er niet veel terechtkomen van de plannen tot centrale coördinatie
van het hoger onderwijs. Aan het einde van het Bataafs-Franse intermezzo restten
slechts blauwdrukken en beoordeelden dezelfde Cuvier en Noël, die zo gecharmeerd
waren van
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het lager onderwijs, de staat van het hoger onderwijs met inbegrip van de Latijnse
school als bedroevend. De zeer lage aantallen leerlingen op Latijnse scholen (boven
de Waal: 56 Latijnse scholen met 1200 leerlingen in 1811) en studenten aan
universiteiten (560 in 1816) en illustre scholen (die meestal niet meer dan 60
studenten telden), zijn daarvan de meest evidente illustratie.41Het is onwaarschijnlijk
dat in deze situatie van verval de toegankelijkheid voor studenten uit de lagere
standen er beter op is geworden.42
Dit verval was niet alleen het gevolg van geringe instroom en een ontbrekende

coördinatie, waardoor er te weinig ingespeeld kon worden op de internationale
economische situatie. Een belangrijke factor was ook het Latijn.43 Had deze taal tot
dan toe de deelname aan het internationale wetenschappelijke forum gegarandeerd,
rond 1800 was die sleutelpositie met de komst van de natiestaten in het gedrang
gekomen. Voor de Nederlandse wetenschappers was dat niet minder dan een ramp.
Pijnlijk zichtbaar werd hoe weinig het land in de internationale wetenschappen nog
meetelde. De tijd was voorbij dat Voltaire bij Newtonkenner 's-Gravesande colleges
kon volgen omdat die in het Latijn werden gegeven. De reactie was krampachtig.
De belangrijkste faculteiten - rechten, theologie en filosofie - bleven vasthouden
aan het Latijn. Dat standpunt was een uiting van hun verzet tegen de steeds meer
dominante positie van de natuurwetenschappen en de wiskunde, die ook nog eens
de taal van de voor theologen niet welkome Verlichting spraken. Het Organiek Besluit
van 1815 legde in feite het resultaat van het verval vast: alleen Groningen, Leiden
en Utrecht behielden hun universiteiten, terwijl de twee andere - die van Franeker
en Harderwijk - gedegradeerd werden tot Rijksathenaea.44
Deze crisis als gevolg van de modernisering liet sporen na in de Latijnse scholen.

Wat hadden deze scholen leerlingen nog te bieden behalve een voorbereiding op
een studie in de rechten of theologie? Een goede voorbereiding op de medische
studie gaf zij bepaald niet. Met de uitbreiding van de Franse scholen en hunmoderne
vakkenpakket verdween het integrale karakter van de klassieke vorming steeds
meer. De introductie van het Nederlands en de moderne vakken in het curriculum
van de Latijnse school verliep uiterst moeizaam. Zelfs het vak wiskunde - toch één
van de klassieke ‘vrije kunsten’ - werd lange tijd als ondergeschoven kind behandeld
en regelmatig door de classici verwaarloosd of zelfs openlijk geweerd.45 Met het
Organiek Besluit van 1815 is er evenwel een begin van verandering:

De kundigheden in welke voortaan op de Latijnse scholen, behalve in
de oude talen, onderwijs gegeven zal moeten worden, zijn: de beginselen
der wiskunde, de nieuwe en oude aardrijkskunde, de nieuwe en oude
geschiedkunde, de grieksche en latijnsche fabelkunde.46

Demoderne talen moesten dus nog wachten, evenals het Nederlands. Die vakken
bleven voorlopig de trots van de Franse school.
Ondertussen bloeiden de Franse scholen en ontstonden er nieuwe en meer

succesvolle varianten van de Latijnse school.47 Eerst de Latijns-Franse scholen,
meestal particulier, die naast Frans ook Latijn mogen aanbieden om zo de beter
gesitueerde jongelui in staat te stellen verder te studeren aan de Latijnse school.
In 1811 zijn er zes boven de rivieren. Vervolgens duiken er steeds meer Latijnse
scholen op met een ‘tweede’ - dat wil zeggen moderne - afdeling. In 1838 wordt
deze afdeling wettelijk geregeld en prompt stijgen de
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leerlingenaantallen in deze ‘gymnasia’.48Wel is het openen van een tweede afdeling
een kostbare kwestie, waartoe de privé-scholen gemakkelijker in staat zijn. De
liberale staatsman Thorbecke is weinig enthousiast over deze ontwikkeling. Toch
zou een verdere modernisering niet kunnen worden tegengehouden.

Verzuilde eenheid

Pas in de tweede helft van de negentiende eeuwmaakt de Nederlandse samenleving
echt aanstalten om ‘modern’ te worden. Voor het secundaire onderwijs houdt dat
in de eerste plaats in dat natuurwetenschappelijke vakken enmoderne talen definitief
een plek in het curriculum veroveren. Ten tweede betekent het dat de verschillende
schooltypen zich op een bredere en sterker gedifferentieerde arbeidsmarkt richten.
Ten slotte houdt ‘modern’ in dat in het lager onderwijs het standenonderwijs officieel
verdwijnt om plaats te maken voor één type lagere school voor alle leerlingen, met
een algemene leerplicht, én met de vrijheid om te kiezen voor een school van een
bepaalde levensbeschouwelijke richting.
Deze modernisering betekent aan de ene kant dat de in 1796 zo statig

geformuleerde ‘wil van het volk van Nederland’ gestalte krijgt. Aan de andere kant
worden schaduwen vooruit geworpen, tot diep in de twintigste eeuw. Dat komt omdat
de in Nederland ingezette modernisering, meer dan in de omringende landen,
gepaard gaat met een vrij strikte segmentatie van het onderwijs. De bekendste vorm
hiervan is de levensbeschouwelijke verzuiling die in 1917 haar definitieve beslag
krijgt. Maar in 1863 was er ook een andere ordening ontstaan, waarvan de liberaal
Thorbecke de geestelijke vader is. De Wet op het Middelbaar Onderwijs van 1863
geeft elke stand zijn eigen voortgezette opleiding met een economische functie.
Alleen de ‘hoogste’, geleerde stand ontkomt aan die economische determinatie.
Eenmaal geïnstitutionaliseerd zijn de twee ordeningssystemen moeilijk meer weg

te denken uit de Nederlandse samenleving. Ze zullen de vastgelegde verhoudingen
steeds opnieuw genereren, ook als de maatschappij er inmiddels minder behoefte
aan heeft. Ze leiden er ook toe dat de overheid haar taak inzake het onderwijs steeds
meer instrumenteel en neutraal gaat opvatten. En misschien is het de
instrumentalisering van het denken over algemene vorming die maakt dat in
Nederland, meer dan in andere landen, de test- en ontwikkelingspsychologie greep
krijgt op het onderwijs.

Thorbeckes ordening

Met zijnWet op het Middelbaar Onderwijs preciseert de liberale staatsman Thorbecke
in 1863 de standengebondenheid van het voortgezet onderwijs. Daarbij heeft hij
ook een economisch doel voor ogen. De vooral in de dienstensector groeiende
arbeidsmarkt kan zo van gedifferentieerd opgeleid personeel worden voorzien. De
Franse en (voortgezette) Nederduitse school veranderen in een scala van
schooltypen voor de verschillende lagen van de burgerij: de HBS voor de hogere
burgers met vier-, vijf- en zesjarige varianten (die zich in 1923 zullen hergroeperen
in twee afdelingen: HBS-A en HBS-B); de MMS voor meisjes, en verder de driejarige
HBS en de tweejarige burgerschool. De MULO en de nijverheidsscholen blijven officieel
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tot het ‘lager’ onderwijs behoren en zijn bedoeld voor de ‘talrijke burgerij’. Het
middelbaar en hoger beroepsonderwijs is dan, met uitzondering van enkele land-
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bouw- en polytechnische scholen, nog niet geregeld. Een beroep leert men in het
bedrijf of op de werkplaats volgens Thorbecke.49
Boven het ‘middelbare’ onderwijs krijgt het gymnasium de status van ‘hoger’

onderwijs. Het blijft de enige toegangsweg naar de universiteit. Opmerkelijk is dat
Thorbecke de in gang gezette modernisering van de Latijnse school terugdraait. De
tweede afdeling met de moderne vakken wordt afgeschaft met als gevolg dat de
uitgeklede gymnasia de concurrentie met de HBS nauwelijks overleven.50 De
legitimering die de staatsman zelf geeft, bestaat uit een verwijzing naar het klassieke
vormingsideaal en naar Plato's standenmaatschappij. Daarin doorloopt de
leidinggevende geleerde stand een aanzienlijk langer vormingstraject dan de gewone
burgers. Midden in de negentiende eeuw, de eeuw van de industriële revolutie, lijkt
deze beslissing op zijn minst een merkwaardig anachronisme. De behoefte van de
liberaal-vrijzinnige elite om zich van de lagere burgerij te onderscheiden zal die
keuze vermoedelijk hebben beïnvloed.51 Toch is de modernisering moeilijk tegen te
houden. In de Wet op het Hoger en Voorbereidend Hoger Onderwijs van 1876
krijgen demoderne vakken in het bètaprogramma van het gymnasium een definitieve
plek en wordt op de universiteit het Latijn als officiële voertaal afgeschaft.52 Het
standenonderscheid tussen gymnasium en HBS blijft echter overeind. Op dat punt
zal het Nederlandse voortgezet onderwijs zich, met de Duitssprekende landen,
blijvend onderscheiden van de andere stelsels in Europa.
De bloei van de HBS en de natuurwetenschappen logenstraffen Thorbeckes

standenlegitimering. Rond 1900 zijn er 41 vijf- en zesjarige HBS-en die zo'n 6000
leerlingen opleiden. Waartoe? Tot het middenkader in de handel en ambtenarij,
zoals Thorbecke dat voor ogen had? Nee, het merendeel van de geslaagden zal
naar de Polytechnische School gaan of na een aanvullend examen toegelaten
worden tot de universiteit. In 1900 staan er 2800 studenten ingeschreven aan de
Nederlandse universiteiten. Daarvan studeert 36 procent wis- en natuurkunde. De
meesten komen van de HBS. In 1917 is er uiteindelijk de formele bekrachtiging:
studenten met een HBS-diploma worden tot de universitaire examens toegelaten.
Alleen Rechten, Letteren en Theologie blijven een aanvullend staatsexamen of een
colloquium doctum eisen. Met zijn gedegen algemeen-vormende en
natuurwetenschappelijke programma en zijn enthousiaste leraren wordt de HBS niet
alleen een geslaagd voorbeeld van aanpassing aan de moderne tijd, maar ook van
tegendraadse emancipatie.
Het publiek kan haast niet anders dan de bloei van de Nederlandse wis- en

natuurkunde in verband brengenmet de toestroom van HBS-ers naar de universiteit.
Na Van Leeuwenhoek en Huygens was er van internationale successen geen sprake
geweest. De ‘Tweede Gouden Eeuw’ begon in 1873 met het proefschrift van Van
der Waals over de thermodynamica. Vele onderzoekers, waaronder de bioloog De
Vries en de astronoom Kapteijn, leverden een bijdrage aan de bloei van de
natuurwetenschappen. Dan volgen vanaf 1900 de Nobelprijswinnaars: de
scheikundige Van 't Hoff (1901), de natuurkundigen Lorentz (1902), Zeeman (1902)
en Kamerlingh Onnes (1913). Alle vier hadden zij een HBS-opleiding achter de rug.53
De door Thorbecke gewilde scheiding tussen ‘geest en zaak’ lijkt in veler ogen door
de geschiedenis achterhaald. En, nu Latijn niet meer de officiële wetenschapstaal
is, lukt het ook de Polytechnische School te Delft in 1905 om de academische status
te verwerven.
Rond 1880 was het discours onder invloed van de sociaal-liberalen al veranderd.54

Door de groeiende populariteit van de HBS en ontwikkelingen in landen als Frankrijk
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schoolopziener Dirk Bos, die voorstelt na een driejarige gemeenschappelijke
onderbouw drie afdelingen in te richten: een klassieke afdeling, een
natuurwetenschappelijke afdeling met Latijn, en een moderne afdeling, zoals de
HBS.55 De eerste lycea worden gesticht in 1909. Opmerkelijk is dat deze niet de HBS
en het gymnasium vervangen, maar zich profileren als een nieuw, toegankelijker
schooltype naast de andere.
Dan demeisjes. Zo voorlijk als Holland was in de zeventiende eeuw, zo traditioneel

is het negentiende-eeuwse Nederland. Op het nippertje werd er bij de wet van 1863
nog een middelbare school voor meisjes ingevoerd: de MMS, een voortzetting van
de deftige Fransemeisjesscholen.56Dat meisjes naar de HBS zouden gaan was voor
Thorbecke nog ondenkbaar. Terwijl in Frankrijk minister Ferry vond dat de scheiding
tussen de mannen- en de vrouwenwereld verontrustend groot was geworden en
meisjes dus tot het lycée moesten worden toegelaten, wezen spraakmakende
intellectuelen in Nederland op de zo andere aanleg en bestemming van meisjes.57
Maar ook hier ontstaat tegendraadse emancipatie. In 1871 meldt Aletta Jacobs zich
bij de poort van de universiteit na clandestien toehoorster te zijn geweest op de HBS.
Voor haar zus Frederika vraagt vader officieel toestemming aan. In 1876 zitten er
al 59 en in 1900maar liefst 640meisjes op de HBS.58Vanaf 1906 is geen toestemming
van deminister meer nodig. Apartemeisjes-HBS-en komen er ook omdat niet iedereen
even geporteerd is van coëducatie. Dat is zeker zo in het katholieke zuiden, waar
weerstand leeft tegen het ‘goddeloze rationalisme en materialisme’ van de HBS. Zo
is te begrijpen dat er in Brabant en Limburg relatief meer MMS-en zijn dan in het
Noorden. De MMS is met haar literaire inslag het troetelkindje van de katholieke
besturen.59 Net als bij de HBS zien we bij het meisjesonderwijs dus ook een
tegendraadse bloei na eerdere marginalisering.

Eenheid en pacificatie

Thorbeckes beleid ten aanzien van het lager onderwijs was minder sociaal
differentiërend. In zijn aantekeningen bij de grondwet van 1839 stond al te lezen:

Het is de overheid bij uitstek waardig, licht te verspreiden; het is publiek
belang, schoon geenszins, gelijk eene bevoegdheid van publieke magt,
zaak of regt der overheid alleen; zij zorgt voor onderwijs, maar het publiek
onderwijs is niet het enige. Het sluit bijzonder onderwijs niet buiten.(...)
Wanneer zij [= de onderwijswetgeving] bekwame particulieren hinderde,
instellingen van onderwijs zelfstandig op te rigten; wanneer zij deze in
den vorm, de orde en methode der publieke gestigten dwong; wanneer
zij tot het bezoek van aangewezen scholen verpligtte; zij ging haar regt
te buiten, en schaadde het nationale onderwijs, dat zij moest bevorderen.60

De overheidstaak om te ‘verlichten’ combineert hij met de vrijheid van schoolkeuze
voor de ouders. Het bijzonder onderwijs dat hij wil beschermen, is niet het religieuze
onderwijs, maar het bijzonder-neutrale. Ook dat onderwijs omarmt de verlichtingstaak
en staat daarmee duidelijk tegenover de christelijke doelstellingen van de andere
bijzondere scholen. En aangezien de gymnasia en ook de latere HBS overwegend
openbaar zijn, dient ook het openbaar onderwijs verdedigd te worden. Zo valt volgens
hem het openbaar lager onderwijs - dat niet meer gereformeerd is zoals in de
zeventiende eeuw - eveneens onder de verlich-
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tingstaak. Daar worden dan ook met de wet van 1857 de zaakvakken ingevoerd.
Tussen 1850 en 1852 zijn er dan al zestig bijzondere scholen opgericht onder de
voorwaarde dat zij leerlingen van alle gezindten toelaten.61
De sociaal-liberaal J. Kappeyne van de Coppello stond pal voor het openbaar

onderwijs.62 De hoogste belangen van volk en staat zouden niet gediend worden
als alles aan het particulier onderwijs zou worden overgelaten, vermeldde deMemorie
van Toelichting bij de wet van 1857: 94.00000 kinderen bezoeken volgens deze
bron nog geen school.63 Daaronder vallen sociaal gezien de uitersten: de kinderen
van de elite die huisonderwijs krijgen en de kinderen van armen die al vanaf zeer
jonge leeftijd ingezet worden in het arbeidsproces en niet in staat zijn een
avondschool te bezoeken. Om die laatste groep draait de ‘sociale kwestie’, die door
de industrialisatie en proletarisering steeds manifester wordt, maar ook steeds
moeilijker beheersbaar. Filantropisch ingestelde burgers konden wel iets ondernemen
tegen armoede en honger, maar veel minder tegen kinderarbeid. Sommige fabrieken
boden zelf enige scholing, maar dat was niet meer dan een uiterst instrumenteel
pakketje.
Het is dan ook in eerste instantie de sociale kwestie die de totstandkoming van

een formele eenheid in het lager onderwijs een impuls geeft. Het blijkt in ieders
belang dat de kinderarbeid wijkt voor een geregelde schoolgang. In de tweede helft
van de negentiende eeuw worden verschillende pogingen ondernomen om de
kinderarbeid terug te dringen, wat uiteindelijk tot een verbod leidt. Dat gebeurt in
1874 met het ‘kinderwetje’ van Van Houten. Dan blijft echter nog de uitzondering
gelden voor ouders die hun kinderen in hun eigen bedrijf laten werken. Vaak ook
kunnen ouders gewoon niet aan de verplichting voldoen om hun kroost netjes
gekleed naar school te sturen. Daarom gaat de leerplichtwet van 1900 samen met
een nieuwe armenwet. Wie zijn kind naar school stuurt, krijgt als tegenprestatie geld
voor voedsel en kleding.64 Tekenend is wel dat de leerplichtwet op het nippertje
wordt aangenomen, met 50 tegen 49 stemmen. Dat geeft aan dat het conservatieve
deel van de Nederlandse bevolking de leerplicht toch als een inbreuk op de vrijheid
van onderwijs en op het gezag van de ouders beschouwt, dan wel met een
Malthusiaanse bril bekijkt.65
Uiteindelijk wordt de eenheid in het lager onderwijs ook op een ander punt

vastgelegd, in de Wet op het Lager Onderwijs van 1920: er is vanaf dat jaar een
uniforme lessentabel. Die unificatie maakt officieel een einde aan het
standenonderwijs. Naast de sociale kwestie is het ook de schoolstrijd die deze
unificatie in de hand heeft gewerkt. De Wet op het Lager Onderwijs hoort bij de
‘pacificatie’ die in 1917 in een grondwetsherziening uitmondt. Het bestaan van vier
levensbeschouwelijke koepels wordt daarbij vastgelegd: de protestantse, de
katholieke, de bijzonder-neutrale en de openbare. Drie principes liggen aan de
bevochten eenheid in verscheidenheid ten grondslag:

- vrijheid van oprichting en inrichting van scholen,
- eisen van deugdelijkheid, die door de inspectie gecontroleerd worden, en
- financiële gelijkstelling, die inhoudt dat openbare en bijzondere scholen in
financieel opzicht volstrekt gelijk behandeld worden.

Aan dit compromis is de ‘schoolstrijd’ vooraf gegaan. De meest spraakmakende
voorvechters van het bijzonder onderwijs kwamen uit de confessionele hoek: de
antirevolutionair Groen van Prinsterer, de katholiek Schaepman en de eveneens
antirevolutionaire Kuyper.
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Spotprent op de strubbelingen over de wet-Van Rappard op het Lager Onderwijs, 1857,
litho. Atlas Van Stolk, Rotterdam. Nadat Thorbecke, in de gedaante van een tor, er vandoor
is gegaan met de vrijheidslans en -hoed van de Nederlandse maagd, voelt zij zich nu tevens
beroofd van haar religieus karakter. Tevergeefs doet zij een beroep op Oranje: de neutrale
openbare lagere school blijft tegen de zin van katholieken en protestanten bestaan.

Een eeuw strijden is de moeite waard geweest, want de verzuilde vrijheid en de
financiële gelijkstelling bieden allerlei mogelijkheden om lang gekoesterde wensen
te vervullen. Voor Kuyper is dat de ‘antithese’, ‘waarbij het christelijk geloof front
maakt tegen het opdringende ongeloof’.66 De overwinning is des te sprekender
omdat de negentiende eeuw de eeuw van het openbaar onderwijs was en het tij
aan het einde van de eeuw keert. De bereidheid om het ideaal van de Verlichting
te verdedigen voor alle kinderen in het Nederlandse onderwijs is dan tanende. En
dat is niet in de laatste plaats te danken aan het betwisten van dat ideaal door de
protestantse en de katholieke zuil.
Voor de katholieken is de pacificatie het vertrekpunt van hun emancipatie. Van

een relatief achtergebleven volksdeel ontwikkelen zij zich tot een krachtige factor
in de Nederlandse samenleving, vooral in de politiek. Zorg voor goed katholiek
onderwijs (onder de vleugels van de koepelorganisatie ‘Ons Middelbaar Onderwijs’),
aandacht voor sociale mobiliteit en het kweken van een katholieke elite (onder de
leiding van de jezuïeten) zijn in dat emancipatieproces cruciaal geweest.67
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Albert Hahn, ‘1584: Prins Willem vermoordt Filips’, ca. 1910. Spotprent op het katholieke
onderwijs, dat er niet voor terug zou deinzen om de historische werkelijkheid te verdraaien.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam.

De openbare zuil wordt vooral door de socialisten verdedigd, zij het dat zij zich
daarbij enigszins ongemakkelijk voelen. De rode schoolmeesters, die nauwe banden
onderhouden met de socialistische fractie in de Tweede Kamer, koesteren zeer
ambivalente gevoelens tegenover de staat.68 Zelf merendeels afkomstig uit de kleine
burgerij, opgeklommen via de MULO en kweekscholen en in hun werk ‘kroongetuigen
van de behoeftige omstandigheden van armeluiskinderen’, hadden zij geleerd de
regenten te wantrouwen.69 Aan de andere kant voelen zij wel voor de
Verlichtingsideeën die door deMaatschappij tot Nut van 't Algemeen en progressieve
liberalen werden uitgedragen. Maar als de behoeftige omstandigheden van de
kinderen van het proletariaat toenemen en zichtbaarder worden door de verplichting
naar school te gaan, verschuift de aandacht voor de verstandelijke ontwikkeling
naar een breder concept, waarin de affectieve en sociale ontwikkeling van leerlingen
en het kind als individu een plaats krijgen.
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L.J. Jordaan, ‘Volksonderwijs. Laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet’.
Ontwerp voor een affiche ter bevordering van het volksonderwijs, begin twintigste eeuw,
tekening in zwart krijt. Atlas Van Stolk, Rotterdam.

Wanneer na 1920 het bijzonder onderwijs groeit en in de jaren dertig de crisistijd
aanbreekt, moeten de progressieven vrij machteloos toezien hoe de schaarse
middelen worden besteed aan de oprichting van nieuwe bijzondere scholen. De
verhouding bijzonder en openbaar onderwijs is danmet zeventig tegen dertig procent
omgekeerd aan die van de eeuw daarvoor.70

Van cultuur naar kind

De negentiende eeuw is een eeuw van didactische vernieuwing die in het teken
staat van een doelverschuiving. Aan het begin van de eeuw stond de didactiek nog
in dienst van een beschavingsideaal. Het ging erom onwetende kinderen eerzame
kennis - ‘cultuur’ - bij te brengen. Het aanleren van vaardigheden als lezen, schrijven
en rekenen was dienstbaar aan
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dat inhoudelijke doel. Teksten waren cultuurdragers en het was daarom
vanzelfsprekend dat deze - zij het misschien later - ook begrepen zouden worden.
Civilisatie en algemene vorming vielen samen en zouden toegankelijk moeten zijn.
De Verlichting had die toegankelijkheidsvraag opnieuw aan de orde gesteld en de
staat daarin een voortrekkersrol toebedacht. Onder invloed van Verlichtingsdenkers
als Locke, Condorcet en de Duitse psycholoog Herbart stimuleert de Nederlandse
overheid een meer kindvriendelijke, op de verstandelijke ontwikkeling gerichte
didactiek.
In de loop van de negentiende eeuw verandert er evenwel iets essentieels in de

verhouding tussen de aan te leren vaardigheden en de cultuurinhouden. Zij komen
losser van elkaar te staan en de staat ruilt daarbij zijn cultuurpolitieke
verantwoordelijkheid in voor een meer neutrale rol. Er zijn ten minste drie factoren
die deze verschuiving in gang zetten en versterken. Aan de basis ligt de
industrialisatie, die tot een economisch gefundeerd en in Nederland vergaand
gedifferentieerd onderwijsstelsel leidt. De convergentie naar dat ene doel,
beschaving, wordt losgelaten. De differentiatie van het lesprogramma houdt immers
in dat voor leerlingen van verschillende schooltypen ook verschillende werelden
worden geopend. Voor kinderen uit de hogere standen blijven vaardigheden en
bestudeerde teksten met elkaar in verbinding staan. Voor de kinderen uit de
arbeidende klasse worden vaardigheden als lezen en schrijven nu gericht op direct
nut. Straks gaat het er immers om dat zij een praktische instructie kunnen lezen.
En eigenlijk komen ook de morele doelen in dat licht van onderschikking te staan.
De tweede factor is de schoolstrijd en de daaruit voortvloeiende

levensbeschouwelijke verzuiling. Die heeft tot gevolg dat er geen andere optie is
dan dat de overheid zich neutraal opstelt in cultuurpolitieke, onderwijsinhoudelijke
en pedagogische kwesties. De overheid mag weliswaar eisen van deugdelijkheid
stellen en zich in die verantwoordelijkheid bemoeien met de examenprogramma's.
Maar kwesties die de toegankelijkheid van het onderwijs betreffen, of het nu om het
toegankelijker maken van de organisatie van het onderwijs gaat dan wel van de
inhoud, raken al gauw ook de vrijheid van onderwijs en blijven daarom lang
omstreden.
De invloed van de derde factor, de psychologie en de pedagogiek, is waarschijnlijk

zo groot omdat deze nieuwe wetenschappen het gat vullen dat door de
instrumentalisering van de onderwijsdoelen en neutralisering van de staatsrol is
ontstaan. ‘Het kind’ - hoe het leert, hoe het zich ontwikkelt, en hoe het in zijn
prestaties blijk geeft van bepaalde talenten - wordt het nieuwe oriëntatiepunt dat de
cultuurhistorische bakens gaat vervangen. Er is vermoedelijk geen land waar die
impulsen sterker aanslaan dan in Nederland.71 Bovendien geven pedagogiek en
psychologie antwoord op vragen die rijzen als gevolg van de eenwording van het
lager onderwijs. Wanneer er geen standenscholen meer zijn en het hoofdelijk
onderwijs is verdwenen, wordt de vraag des te dringender hoe onderwijzers dan
wél met verschillen binnen één klas moeten omgaan en hoe zij de juiste
vervolgopleiding kunnen bepalen. Er ontstaan twee stromingen.
De eerste stroming baseert zich op ontwikkelingspsychologische inzichten. Het

zijn met name Reformpedagogen als Montessori, Decroly, Key, en in Nederland
Jan Ligthart, die stellen dat het onderwijs de natuurlijke ontwikkelingsgang van het
kind, die zich in min of meer vaste ontwikkelingsstadia voltrekt, zo goed mogelijk
dient te volgen. Cultuurinhouden zijn daarmee niet meer vormend op zichzelf, maar
alleen relevant als het kind erom
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vraagt. De Montessorianen zijn daarin het meest geprononceerd, maar ook anderen
volgen het ontwikkelingsgerichte denken, dat in elk geval in het
‘leeftijdsklassenprincipe’ is terug te vinden.72
De tweede, minstens even invloedrijke stroming laat zich door de testpsychologie

leiden. Deze stroming wil objectief meten of leerlingen beschikken over bepaalde
capaciteiten.73 Zo kan men vaststellen of een kind kan worden toegelaten tot een
bepaald schooltype, en dat is nodig vanwege de institutionele differentiatie in het
voortgezet onderwijs. Men veronderstelt daarbij dat de testprestatie grotendeels
gedetermineerd is door de genetische eigenschappen van het kind, in het bijzonder
diens intelligentie, en door de leeftijd. Daarom kanmet zo'n testuitslag het toekomstig
schoolsucces worden voorspeld. Het zijn niet de minsten die dit tweede standpunt
over het voetlicht brengen. Invloedrijk vertolker is bijvoorbeeld de psycholoog J.
Luning Prak, die in 1932 pleit voor een zo vroeg mogelijke selectie op basis van
intelligentie en voor een segregatie van het ‘achterlijkste’ deel van de bevolking.
Het eugenetische standpunt is dan nog niet in diskrediet geraakt.74 De rector van
het Nederlands Lyceum, R. Casimir, houdt diverse verhandelingen over wat ‘domheid’
is en hoe die gediagnosticeerd kan worden. De inmiddels geïntroduceerde IQ-test
acht hij een uitstekend middel om ‘domheid’ en gradaties van geschiktheid vast te
stellen.75
De twee stromingen zijn invloedrijk. Naast het verdringen van de ‘wat’-vraag en

de introductie van het leeftijdsklassensysteem, bevordert de testpsychologisch
georiënteerde stroming een waarlijk nationale preoccupatie met ‘domheid’. De
standpunten van leraren liegen er niet om, zoals het volgende citaat van A. van
Oven jr. uit 1928:

Laat het M.U.L.O. tevreden zijn met wat het heeft bereikt, het is niet
weinig, het levert leerlingen af - waaronder velen, die toen zij het L.O.
verlieten als te dom voor H.B.S en Gymnasium werden gequalificeerd -
en die na 3 of 4 jaren het M.U.L.O.-diploma behaalden, en daarna op
kantoren goed voldoen of op handelsscholen en dergelijke inrichtingen
geen slecht figuur maken, maar het M.U.L.O. moet vooral één ding nooit
doen en dat is trachten op te leiden tot de hoogere klassen der H.B.S.76

Ouders laten zich op dit punt evenmin onbetuigd, gelet op de brieven die
onderwijzers in de jaren dertig ontvingen met verzoeken om hun kind niet in het
‘dommenrijtje’ te plaatsen.77
De inbreng van enkele vooraanstaande psychologen en pedagogen nuanceert

een en ander gelukkig wel. Zo twijfelen sommigen aan de validiteit van de methoden
en instrumenten om de geschiktheid van leerlingen vast te stellen. Aan de hand van
de statistieken die men sinds de jaren twintig bijhoudt, wordt duidelijk dat noch het
toelatingsexamen, noch het oordeel van de onderwijzer een betrouwbare voorspelling
geven. Veel kinderen blijken wel te zijn toegelaten tot de HBS, maar daar alsnog te
mislukken. Een toonaangevende psycholoog als Ph.A. Kohnstamm meent dat de
brede kennistoets en het schrijven van een opstel ontoereikend zijn als
selectiemiddel. In 1938 stelt de commissie-Bolkestein, waarin ook Kohnstamm zitting
heeft, twee methoden voor: een geschiktheidsonderzoek naar psychische aanleg
en een schoolvorderingentest. Men presenteert de methode van de psychologische
test als een progressieve maatregel - stand mag geen rol meer spelen - maar ook
hier ontbreekt een Malthusiaanse toonzetting niet:
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(...) de toevloed naar het voortgezet onderwijs moet worden gestuit en
alleen de werkelijk geschikten van de uit openbare middelen onderhouden
scholen zullen mogen profiteren.78

Merkwaardig genoeg ontbreekt er vooralsnog één positie in dit Nederlandse
selectiedebat. Dat is de opvatting dat het juist de cultuur is die de intellectuele
ontwikkeling van kinderen mogelijk maakt en dat daarom eerst een cultureel
fundament gelegd moet worden, voordat er überhaupt geselecteerd kan worden.
Deze opvatting verwoorden internationaal bekende psychologen als L. Vygotsky,
H. Wallon en J. Bruner. In omringende landen biedt deze opvatting in verband met
het selectievraagstuk een belangrijk tegenwicht tegen het IQ-testdenken. In
Nederland is de voedingsbodem daarvoor kennelijk gering.79Het meest nog in deze
traditie passen de ‘rode schoolmeesters’, zoals Theo Thijssen, die een derde weg
zoeken tussen de ‘hogere’ cultuur en hun belangstelling voor het lerende kind.80 Zij
zijn het die voor hun kinderen een kindvriendelijke ‘verheffing’ trachten te organiseren;
bijvoorbeeld door een bezoek aan het Paleis voor Volksvlijt.81

Bezetting en nazificatie van het onderwijs

In 1940 viel het Duitse leger Nederland binnen. Al snel zette de bezetter de nazificatie
van het Nederlandse overheidsapparaat in gang. Zo werd op het departement van
Onderwijs in datzelfde jaar de nazi-gezinde J. van Dam benoemd. De eerste
maatregelen zijn: de verwijdering van boeken van Joodse auteurs, de eis tot
ondertekening van een loyaliteits- en een Ariërverklaring, de benoeming van NSB-
of SS-inspecteurs, en de inperking van de benoemingsvrijheid van de bijzondere
scholen. Verder stelt Van Dam een verbod in op koningsgezinde en nationale
liederen en voert hij in het lager onderwijs het vak Duits in. En dan worden
afgedwongen: de registratie van Joodse leerlingen en docenten, hun afzondering
in aparte scholen, en daarna, hun deportatie. De door hem opgerichte scholen voor
Joodse kinderen - 44 lagere scholen, vijf ULO's, twaalf lycea en een HBS - verdwijnen
weer met de deportaties.82 Ondertussen paait Van Dam de onderwijsgevenden. Hij
verkleint de klassen, voert het achtste jaar van de leerplicht in, en schaft met veel
tamboer het verafschuwde, in de crisisjaren ingevoerde ‘kwekelingschap met acte’
af.
Het eerste verzet ontstaat op twee plaatsen: aan enkele universiteiten, waartoe

de toespraak van de hoogleraar Cleveringa in Leiden duidelijk de aanzet gaf, en in
het protestants-christelijk onderwijs, dat zich verzet tegen de inperking van zijn
benoemingsvrijheid en de subsidiestop aan christelijke kweekscholen. Vanaf die
tijd vindt er steeds meer sabotage plaats en sluit een deel van het onderwijzend
personeel zich bij het verzet aan. Steeds meer krijgt men ook oog voor de mentale
beïnvloedingscampagne die gaande is.
De ruim vierduizend onderwijsgevenden die zich bij het Opvoedersgilde van de

NSB hadden aangesloten, worden in toenemende mate een gehate groep. In hun
tijdschrift Opvoeding in Volkschen Geest bestookten zij het onderwijs met hun
nationaal-socialistische denkbeelden. Twee belangrijke thema's waren:83

- de ondergeschiktheid van het individu aan de gemeenschap; die kon vooral
worden bereikt door het geïntegreerde vak ‘heemkunde’, dat het kind zou leiden
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- de afkeer van intellectuele vorming en de beklemtoning van het gevoel, dat als
doel en middel in het onderwijs naar voren wordt gehaald.

Dat betekende in 1942 volgens de auteur J. Buitenwerf:

een minimum aan boekenkennis dus, geen min of meer encyclopedische
feitenkennis hebben we noodig. We houden voorts rekening met het feit,
dat het voor demassa uitgesloten is, opgevoed te worden tot systematisch
critisch denken. Het is bij het geschiedenisonderwijs dan ook slechts in
zeer beperkte mate mogelijk ‘inzicht’ te krijgen en de dingen in groot
verband te leeren zien.(...) Bij den gemiddelden leerling is echter
geschiktheid aanwezig om in zijn gemoed geroerd te worden en gestemd
tot navolging. Daar richten wij ons op.84

Als Verlichting en gewetensvrijheid ooit zijn uitgebannen uit het Nederlandse
onderwijs, dan is het wel ten tijde van deze bezetting. Dat besef is pregnant aanwezig
in de pedagogische en onderwijskundige ideeën die na de oorlog de wederopbouw
voeden.

Vastlopend beleid

Wie de ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijsbestel in de tweede helft van
de twintigste eeuw volgt, raakt spoedig het spoor bijster, vooral ten aanzien van de
vraag wat de overheid, de politiek, ouders en onderwijsgevenden eigenlijk voor
ogen staat. Eén ding is wel duidelijk: de internationale trend om een samenhangend
stelsel van onderwijsvoorzieningen voor de massa te creëren wordt gevolgd. De
eeuw eindigt met een gunstige positie van Nederland in de internationale vergelijking
waar het wetenschappelijke kwaliteit betreft. Nederlandse wetenschappers worden
veel geciteerd - 24% meer dan gemiddeld in de wereld - en de universiteiten van
Leiden, Amsterdam en Utrecht zouden tot de tien beste van Europa behoren.85 De
onderwijsdeelname van negentien- en twintigjarigen is relatief hoog en dat geldt
ook voor het opleidingsniveau van de beroepsbevolking. Bijna een kwart daarvan
heeft een hogere opleiding. En als een vertrouwenwekkende constante blijken
Nederlandse leerlingen in de internationale vergelijkingen goed te zijn in wiskunde.86
De resultaten van het Nederlandse onderwijs, waarop men vanaf 1980 steeds

meer gericht raakt, geven echter een tegenstrijdig beeld. Want relatief hoog opgeleid
is nog niet universitair opgeleid. Dat is volgens een recente vergelijkende studie
slechts 7% van de 25-tot 64-jarigen en dat is in Europa niet zo hoog, zeker als men
ziet dat er in Nederland nauwelijks groei is en in andere landen juist een heel sterke.87
En er zijn daarnaast relatief veel laag opgeleiden, waaronder allochtone jongeren
oververtegenwoordigd zijn.88 Ligt in 2000 het percentage leerlingen van een
leeftijdsgroep dat direct aan een academische studie begint op 10%, dan is het
verschil met 1951, toen 3% van de jongeren boven de 18 jaar aan een academische
studie begon, niet eens zo groot.89 Een andere tegenstrijdigheid in de resultaten is
die tussen functionele geletterdheid - daarin zijn Nederlanders goed90 - en begrijpend
lezen. In dat laatste zijn Nederlandse leerlingen uitgesproken slecht en op dit gebied
zijn er grote tussenschoolse verschillen geconstateerd.91
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den met de vele onderwijshervormingen en het onduidelijke onderwijsbeleid dat na
1945 is gevoerd. Wat het beleid betreft is er in elk geval sprake van verwarring over
wat algemene vorming voor allen moet inhouden, met name in het voortgezet
onderwijs. Nauw daarmee verbonden is de vraag naar de onderwijsstructuur waarin
die vorming wordt geboden. De inhoudelijke vraag en het structuurprobleem zijn
slepende kwesties geworden, waarvan de oplossing gehinderd wordt door de
verscheidenheid aan schooltypen en de erfenis van de verzuiling. De zo typisch
Nederlandse hokjesgeest, die door de Amerikaanse antropologe Ruth Benedict
treffend is beschreven, lijkt steeds minder geschikt om oplossingen te genereren
voor de eisen die de huidige tijd stelt.92

Wederopbouw

Eerst is er evenwel de naoorlogse wederopbouw, die vertrouwen in demaakbaarheid
van de Nederlandse samenleving uitstraalt. Onderwijs en wetenschappen krijgen
daarin belangrijke taken toebedeeld. De verwerking van de bezetting en de
Jodenvervolging kleurt het pedagogische denken. Gedreven door de gedachte dat
‘Auschwitz’ zich nooit zou mogen herhalen, buigen de sociale wetenschappen en
de filosofie zich over onderwijskwesties. In het invloedrijke neopositivisme van de
Wiener Kreis en in de kritische theorie van de Frankfurter Schule staat een - nu
kritisch te volgen - maakbaarheid van mens en samenleving voorop. Ook de
ontwikkelingen in de Amerikaanse sociale en gedragswetenschappen worden met
belangstelling gevolgd.93 De nieuwe denkbeelden doen via de kweekscholen en de
opleidingen voor de middelbare akten hun intrede in de praktijk. Wie kende niet de
namen van de vertolkers Kohnstamm, Langeveld, De Groot, Idenburg en Van
Gelder?
Het is onder dit gesternte dat de Nederlandse wederopbouwers koortsachtig

nadenken over de vernieuwing van het onderwijs. De denkbeelden van Ph.A.
Kohnstamm slaan een brug tussen de periode van voor de Tweede Wereldoorlog
en erna. Het gewicht van zijn bijdrage ligt niet alleen in zijn wetenschappelijke kennis
en eruditie, maar ook in wat hij als persoon in zich verenigt. Hij is behalve pedagoog,
ook natuurkundige en filosoof.94 Bovendien is hij Jood, schrijft hij een christelijke
opvoedingsleer, is hij eerst lid van een progressief-liberale partij - de VDB - en treedt
hij na de oorlog toe tot de PvdA; tot zijn dood in 1951 is hij voorzitter van de
onderwijscommissie van deze partij. Kohnstamm staat een personalistische
benadering in onderwijs en opvoeding voor.95 Karaktervorming is uiterst belangrijk,
maar niet in de zin dat volgzame uitvoerders worden gekweekt, en al evenmin op
de manier die Plato belangrijk vond voor de vorming van het leidende deel van de
samenleving. Kohnstamm kiest voor karaktervorming ten behoeve van participatie
in een democratische samenleving. Daarvoor is een zelfstandig en analytisch
denkend individu nodig. Dat ontstaat niet vanzelf, maar dankzij zorgvuldig doordacht
pedagogisch en didactisch handelen. Kohnstamm is wellicht de eerste die met gezag
ingaat tegen een eeuw van overheersing door het gedachtegoed van Thorbecke,
die aan het Bildungsideaal van Wilhelm von Humboldt een Platoonse invulling had
gegeven. Maar tegelijk bestrijdt hij de sterk Rousseauiaans getinte
Reformpedagogische opvattingen. Met hun anti-intellectualisme zijn die soms weer
moeilijk te onderscheiden van wat de Duitse en Nederlandse nationaal-socialisten
verkondigden.96
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de onderwijswetenschappen steeds vaker als beleidsadviseur worden ingeschakeld.
De geringe deelname van arbeiderskinderen aan universiteiten en aan het
voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs wordt zichtbaar nu er op prestatie
geselecteerd wordt en niet op stand. Men spreekt van verborgen talent en van het
verlies van potentieel voor de groeiende arbeidsmarkt.97 Het hoofdthema is dan ook
de ongelijkheid van kansen en in samenhang daarmee discussieert men opnieuw
over de inrichting van het voortgezet onderwijs en over wat een ‘meritocratie’ zou
kunnen inhouden. Het uit Engeland overgewaaide concept lijkt houvast te bieden.
Hoewel op zichzelf niet altijd even helder - M. Young ging het om een samenleving
waarin demerites verbonden warenmet de inspanning voor een taak, C. Burt schreef
de merites toe aan de genetische aanleg - wordt het als een verbetering ten opzichte
van het standen- en klassendenken ervaren.98
De psycholoog A.D. de Groot is vanaf de jaren vijftig een niet weg te denken

speler in het gebied waar sociale wetenschappen, beleid en onderwijs steeds meer
met elkaar te maken krijgen. Hij neemt de taak op zich om helderheid te scheppen
in de discussies over de inrichting van het Nederlandse onderwijs en vooral over
selectie en beoordeling. Zijn kritische kanttekeningen zijn enerzijds gebaseerd op
eigen onderzoek in Nederland, anderzijds op zijn kennis van andere schoolsystemen,
in het bijzonder het Amerikaanse en het Engelse. Als een van de eersten wijst De
Groot op bepaalde voordelen van een geïntegreerd schoolsysteem. Zo'n systeem
zou in verschillende opzichten beter zijn dan wat er in Nederland bestond. Het kan
opvoeden tot democratisch burgerschap - iets wat in het Nederlandse, gescheiden
‘klasse-onderwijs’ volgens hem onmogelijk is - en het stelt in staat te vroege selectie
uit te stellen en de selectieprocedure te verbeteren. Daarvoor zou het wel nodig zijn
de onderwijsdoelen duidelijk te formuleren en helder na te denken over algemene
vorming; en daar ligt een typisch Nederlands probleem, aldus De Groot.99 De eerste
hoogleraren in de onderwijskunde, L. van Gelder en Ph.J. Idenburg steunen De
Groots standpunt. De vooroorlogse discussie rond het lyceum verandert mede door
hun invloed in een stelseldiscussie, waaraan in 1965 ook de Nederlandse
Onderwijzersvereniging met haar rapport Nieuwe onderwijsvormen voor 5- tot 13-
à 14-jarigen deelneemt.
Dat is niet het enige. Om de nieuwe ideeën te kunnen implementeren wordt rond

de scholen een cordon geschapen: de verzorgingsstructuur. Achtereenvolgens
ontstaan in 1965 de Stichting voor Onderwijsonderzoek en het Centraal Instituut
voor Toetsontwikkeling. In 1969 wordt de Commissie Organisatie
Leerplanontwikkeling in het leven geroepen, die in 1975 vervangen zal worden door
de Stichting Leerplanontwikkeling.100 En via de tevens opgerichte
schoolbegeleidingsdiensten en landelijke pedagogische centra kunnen de scholen
voortaan professionele steun krijgen. Zo is een professioneel ondersteunde, en
uiteraard verzuilde, pedagogische provincie gecreëerd, die de afzijdigheid van de
landelijke overheid in onderwijsinhoudelijke kwesties bevestigt.

Stelselherzieningen

Wat duidelijk is voor sociale wetenschappers en verzorgingsinstellingen, is dat niet
automatisch voor politici en hun achterban. Minister Cals ervaart hoe moeilijk het
is het onderwijsstelsel in Nederland te veranderen. Net als zijn voorgangers
Bolkestein en Rutten acht hij een betere toegankelijkheid van het voortgezet
onderwijs noodzakelijk. De selectiepro-
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cedure moet betrouwbaarder worden en het programma van de HBS lichter. Maar
Cals wil veel tegelijk aanpakken - hij ambieert een sluitende wettelijke regeling voor
kleuter-, basis-, voortgezet en wetenschappelijk onderwijs - en de Tweede Kamer
wordt gedurende de vijf jaar die de behandeling van de wetsvoorstellen in beslag
neemt, steeds kritischer. De door Cals voorgestelde reorganisatie van het secundair
onderwijs roept de heftigste discussies op. De voorgestelde veranderingen raken
de Nederlandse hokjesgeest in het hart. Wie vooral van zich laten horen zijn de
belangengroepen die elk het bestaansrecht van hun eigen hokje - of het nu om een
zuil of om een schooltype gaat - verdedigen.
De ‘Mammoetwet’ die in 1963 wordt aangenomen, krijgt al meteen bij de invoering

in 1968 een kritische ontvangst, zowel bij voor- als tegenstanders van een
stelselverandering. De wet voorziet in een gemeenschappelijke brugklas, waarin
determinatie plaatsvindt voor de verschillende schooltypen. Officieel zijn dat er zes:
gymnasium, atheneum, HAVO, MAVO, LAVO en LBO. MAVO en LBO kennen nog weer
verschillende afsluitingsniveaus, terwijl in de hogere schooltypen de
vakkenpakketkeuze wordt geïntroduceerd. Zo wordt een fijnmazig gedifferentieerd
standensysteem voor secundair onderwijs gecontinueerd. Het gaat nu ‘categoriaal
stelsel’ heten. De voorstanders van de stelselvernieuwing vinden dat deMammoetwet
de toegankelijkheidsproblemen - die ondertussen alleen maar evidenter zijn
geworden - niet goed oplost. Idenburg merkt op dat de hiërarchische ordening is
gebleven en dat blijkt ook bij de invoering van de brugklas.101 In plaats van het
gemeenschappelijke oriëntatie- en determinatiejaar worden er drie typen brugklas
toegestaan: eenmet Latijn, een met dezelfde vakken voor MAVO, HAVO en atheneum,
en een met een veel lichter programma voor LAVO en LBO. De tegenstanders van
de stelselhervorming hechten aan de klassieke en de moderne algemene
vormingstradities. Zij vrezen dat eruditie en encyclopedische kennis verloren gaan
ten gunste van pretpakketten. Dan is behoud van die vormingstraditie in de hoogste
schooltypen de beste oplossing en daar zullen de eerstegraads docenten via het
Nederlands Genootschap voor Leraren dan ook hard voor vechten.102 Daarmee
bevestigen zij wat later het ‘theezakjesmodel’ van algemene vorming is gaan heten.
Dit houdt in dat men de algemene vorming in de lagere schooltypen als een ‘slap’
aftreksel beschouwt van het programma in de hogere schooltypen.
In de maalstroom van het ‘jaren zestig’-denken worden nieuwe plannen voor het

leerplichtig onderwijs gesmeed vanuit een ander ideaal dan dat van de wederopbouw.
Ging het in de jaren vijftig als vanzelfsprekend om het invoegen in een gevestigde
orde - zo moest het ideaal van de meritocratie worden begrepen - dan gaat het nu
juist om het scheppen van een nieuwe orde waarin iedereen evenveel recht heeft
op ontplooiing.103 De welvaart heeft tot gevolg dat dit ideaal nu ook voor de
arbeidersklasse binnen bereik ligt. Algemene vorming krijgt een ‘democratischer’
invulling, brede vorming geheten, en dat wil zeggen: van hoofd, hand en hart. Die
brede vorming moet alle ruimte laten voor de ontplooiing van het individu en van
groepen die het onderwijs op hun eigen manier willen inrichten. In de kringen van
het basisonderwijs slaat dit verbrede vormingsconcept wel aan. Het vindt zijn
neerslag in de Wet op het Basisonderwijs van 1985. Zo krijgt het
Reformpedagogische denken een officiële plaats in het primaire onderwijs. Een
gevolg is dat het zittenblijven in principe wordt afgeschaft - en daarmee de
herkansingsmogelijkheden voor kansarme leerlingen - maar dat daar tegenover de
‘gewichtenregeling’ wordt ingevoerd. Deze bepaalt dat scholen voor hun kansarme
leerlingen van het Rijk een hoger bedrag per leerling ontvangen.
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Het ‘brede vorming’-concept krijgt ook vat op het denken over het voortgezet
onderwijs. De Contourennota van minister Van Kemenade uit 1975 plaatst een
kritische kanttekening bij de intellectualistische opvatting van kennis en wetenschap,
die

(...) heeft geleid tot een sterk in zich zelf besloten onderwijsstelsel, tot
vervreemding van het onderwijs van de maatschappelijke realiteit en tot
een sterke accentuering van de ontwikkeling van abstract-intellectuele
kwaliteiten.104

Het voorstel om een middenschool in te voeren loopt in de pas met de
internationale ontwikkelingen. Veel Europese landen zijn bezig de onderbouw van
hun secundair onderwijs ‘horizontaal’ of ‘geïntegreerd’ te maken om de aansluiting
op het basisonderwijs te verbeteren en het moment van determinatie op te
schuiven.105 Bovendien past een nadruk op structuurverandering bij de
terughoudendheid van de Nederlandse overheid inzake de onderwijsinhoud.106
Anderzijds wijken de plannen voor een middenschool nogal af van wat in het
buitenland gebeurt. De keuze voor het relatief ‘lege’ concept van zelfontplooiing
door middel van brede vorming is in de buurlanden minder nadrukkelijk terug te
vinden.107 Het ligt al spoedig onder een spervuur van kritiek.108
En dan komt het eigenlijk niet meer goed met de onderwijshervorming. Het

middenschoolplan sneuvelt en daarna nog vele andere. De zo noodzakelijk geachte
stelselherziening wordt in toenemende mate ervaren als een aantasting van de
vrijheid van onderwijs. Die vrijheid legt men nu primair uit als vrijheid van
schoolkeuze. Van lieverlee gaat men de kwestie van de onderwijsstructuur steeds
meer uit de weg en komt dan toch weer bij de algemene-vormingsvraag uit.l09 Op
de achtergrond duwt een andere factor evenzeer in die richting. De economische
recessie, die inzet aan het eind van de jaren zeventig, bewerkstelligt namelijk dat
menmeer op onderwijsresultaten en rendement gaat letten. Zo komen er kerndoelen
voor het basisonderwijs, en aan de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid wordt advies gevraagd over wat nu de basisvorming heet. De Raad
beveelt in 1986 inderdaad aan de inhoudelijke doelen van de basisvorming te laten
prevaleren en de structuur te laten voor wat zij is.110 Zouden gemeenschappelijke
vormingsdoelen het kunnen winnen van Thorbeckes hiërarchische ordening van
schooltypen?
Ondertussen is de weg vrijgemaakt voor een verschuiving van de invulling van

de vrijheid van onderwijs, namelijk van een levensbeschouwelijke naar een
‘marktgerichte’. De vastgelopen ‘middenschooldiscussie’, maar ook de bezuinigingen
in de collectieve sector versterken de neoliberale interpretatie van de
onderwijsvrijheid. Scholen moeten hun rendement gaan aantonen om subsidie te
ontvangen. Schoolresultaten worden breed uitgemeten in de pers en scholen zien
zich genoodzaakt steeds gewiekster met hun armoede om te gaan. Een groeiend
aantal allochtone leerlingen doet de populaties van scholen zodanig veranderen
dat er in de grote steden - waar in 2000 de helft van de leerlingen allochtoon is -
van ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen wordt gesproken. Ouders gaan, meer dan ten tijde
van het standenonderwijs, letten op de populatie van een school. De populatie is,
naast de pedagogische aanpak, het nieuwe criterium voor de vrije schoolkeuze
geworden. Een gevolg is dat de categoriale, verticale organisatie van het voortgezet
onderwijs steeds meer ervaren wordt als een rijk aanbod waaruit leerlingen en hun
ouders kunnen kiezen.11l Dat het ook om selectie gaat verdwijnt uit het zicht.
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Onder deze omstandigheden worden er tegen het einde van de twintigste eeuw
drie wetten tot hervorming van het voortgezet onderwijs ingevoerd: de Basisvorming,
de Tweede Fase (ook wel Studiehuis genoemd) en het VMBO (voorbereidend en
middelbaar beroepsonderwijs). Zoveel vernieuwing tegelijk, die ook nog eens gepaard
gaat met de introductie van informatie- en communicatietechnologie in de scholen,
kan haast niet anders dan onvrede oproepen, zeker bij docenten. Maar er is meer
aan de hand. Vanuit een situatie van redelijke tevredenheid met het onderwijsstelsel
omdat men keuzevrijheid heeft, wordt het overwegend welvarende publiek nu
geconfronteerd met de vrij deplorabele staat van het onderwijs. Er is een fiks
lerarentekort, de klassen en groepen zijn groot, de leerboeken duur, de gebouwen
vies en achterstallig in onderhoud. Nederland geeft in vergelijking met andere landen
weinig uit aan onderwijs en heeft zijn docenten opgezadeld met het hoogste aantal
lesuren van Europa. Is het daarin niet te ver doorgeschoten, vraagt menig burger
zich af. Bovendien: bieden de in gang gezette innovaties wel adequate oplossingen?
Is het goed dat de voorbereiding op de kennissamenleving inhoudt dat in alle
schooltypen, het VWO inbegrepen, de vaardigheden zo'n dominante plaats hebben
veroverd? En wat gebeurt er met de relatief grote groep VMBO-leerlingen als straks
de arbeidsmarkt krimpt?112 De eerste evaluaties van de basisvorming geven in elk
geval te denken.113

Hoger onderwijs

In het hoger onderwijs hebben zich inmiddels eveneens de nodige herstructureringen
en bezuinigingsrondes voltrokken. Zo is het universitaire onderwijs en onderzoek
meer op toepassing gericht geworden, is de studieduur in het wetenschappelijk
onderwijs bekort tot vier jaar - de bètastudies uitgezonderd -, is het aantal opleidingen
gereduceerd, is er door middel van visitaties meer controle op de kwaliteit en het
rendement van het hoger onderwijs gekomen, en dienen de studenten als
tegenprestatie voor de subsidiëring van hun studie studiepunten te behalen. Die
ontwikkelingen hebben weer geleid tot concurrentie tussen instellingen van hoger
onderwijs en tot een sterkere gerichtheid op de ‘afnemer’ en op de ‘consument’, dat
wil zeggen de student.114 Het verschijnsel ‘Keuzegids Hoger Onderwijs’, waarin de
‘studeerbaarheid’ van opleidingen wordt beoordeeld, is daarvan een uitvloeisel. Een
andere vernieuwing is de internationalisering, waarbij tal van
uitwisselingsprogramma's tot stand zijn gekomen. In dit perspectief ligt een
internationale harmonisatie van diploma's voor de hand en een eerste stap daartoe
is in 1999 gezet met de Nederlandse ondertekening van de verklaring van Bologna.
Besprekingen over de specifieke uitwerking van een meer internationaal
georiënteerde inrichting van het hoger onderwijs, over een college-achtige opzet,
en over een in te voeren bachelors-masters-model, zijn gaande.
Twee voor deze harmonisatie relevante kwesties zijn in de turbulentie op de

achtergrond geraakt. Beide kwesties hangen samen met de in Nederland
gehandhaafde scheiding tussen het universitaire en het hoger beroepsonderwijs.
De eerste kwestie betreft de toegankelijkheid, met name van het universitair
onderwijs. De academische wereld hecht sterk aan de scheiding tussen universiteit
en HBO en beroept zich daarbij op de te handhaven kwaliteit van het Nederlandse
onderzoek. Bovendien lijkt de status van de toeleverende opleidingen die scheiding
te rechtvaardigen. VWO-ers zijn bedoeld voor de uni-
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Tentamen voor rechtenstudenten in de Groenoordhal te Leiden, 1980. Spaarnestad
Fotoarchief, Haarlem.

versiteit, leerlingen met een HAVO- of MBO-diploma voor het HBO. Met die argumenten
zijn in de recente onderwijshervormingen de tweede-kansroutes in voortgezet en
hoger onderwijs ingedamd. Maar dat betekent dat de academische loopbaan van
een leerling - mede onder invloed van de vervroegde selectie in het voortgezet
onderwijs - begint op het twaalfde jaar. Dat is niet alleen voor de individuele leerling
een vroeg moment, maar werpt voor de zogeheten kansarme leerlingen een barrière
op die daarna nauwelijks meer is te slechten.115De deelname aan het hoger onderwijs
is weliswaar sterk gegroeid, vooral in het HBO, maar in vergelijking met andere
Europese landen is het aandeel universitair geschoolden aan de lage kant. En in
de deelname tekenen zich de oude standenpatronen nog wel degelijk af.116
Traditioneel is ook de geringe deelname van vrouwen aan hogere functies, juist in
die sector van het hoger onderwijs waar vrouwen in de lagere functies wel goed
vertegenwoordigd zijn. Zo is in 1997 nog geen vijf procent van de hoogleraren
vrouw.117
De tweede kwestie is die van de kwaliteit van vooral het hoger beroepsonderwijs.

Waar het universitair onderwijs niet alleen landelijke visitaties kent maar ook
beoordeeld wordt door het internationale wetenschappelijke forum, zijn inhoudelijke
criteria om de kwaliteit van het HBO te toetsen nauwelijks omschreven. De kwaliteit
van een opleiding wordt in feite vastgesteld door de eisen van de arbeidsmarktsector
en door de student. Daar, bij de arbeidsmarkt en bij de studenten, leggen de
visitatiecommissies hun oor te luisteren, terwijl duidelijke beoordelingscriteria voor
theorie en onderzoek ontbreken. In het algemeen voelen studenten zich weinig
uitgedaagd in het beroepsonderwijs en de inspectie maakt zich in
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1999 zorgen over de kwaliteit ervan en over het ontbreken van duidelijke
toetsingscriteria. Het Sociaal en Cultureel Planbureau signaleert bovendien een
nijpend financieel tekort bij de HBO-instellingen.118

Slotopmerkingen

Deze vogelvlucht over het Nederlandse onderwijs van de zeventiende tot de
eenentwintigste eeuw eindigt met de constatering van een zekere malaise. Aan het
begin van dit essay heb ik de vraag gesteld naar de karakteristieke wensen en
keuzen van Nederlanders als zij hun onderwijs vormgeven. Rond 2000 is er in dit
opzicht sprake van een onduidelijke, maar eigenlijk wel typerende situatie. De
overheid is bezig zich terug te trekken, nadat in de twintigste eeuw de
Thorbeckiaanse ordening van schooltypen en de politiek-religieuze verzuiling een
stroperige bureaucratie hebben opgeroepen. De keuze voor meer marktwerking en
voor autonomie van de scholen lijkt aan te sluiten bij wat Nederlanders van het
onderwijs verwachten: vrijheid van schoolkeuze én vrijheid van inrichting. De
tevredenheid daarover moet echter steeds meer concurreren met een gevoel van
onmacht ten aanzien van de oplosbaarheid van onderwijsproblemen met een
algemener karakter. Een vermindering van knellende regelgeving lijkt niet afdoende.
De gevolgen van het doorgeschoten bezuinigingsbeleid en van de sociale
segmentatie, die de oude ordeningssystemen nog steeds in stand houden, zijn
daarmee niet uit de wereld. Dat zint Nederlanders evenmin. Maar juist vanwege de
bestaande vrijheidsdrang tonen Nederlanders zich in het aanpakken van zulke
kwesties liever afzijdig.
Met de wending naar marktwerking en de autonomie van scholen volgt het

Nederlandse beleid een internationale trend waarin onderwijsstelsels trachten in te
spelen op de globalisering en informatisering van de economie en de toenemende
individualisering in de samenleving. Voor het thans multiculturele Nederland is deze
wending bovendien aantrekkelijk, omdat scholen de ruimte geboden kan worden
voor de ontwikkeling van een eigen culturele identiteit op een wijze die past in de
Nederlandse traditie. Het ingezette beleid lijkt zo een adequate reactie te zijn op
externe uitdagingen. Maar is deze reactie toereikend? In mijn poging de tweede
vraag te beantwoorden, die naar het vermogen van het onderwijsstelsel om te
reageren op externe en interne ontwikkelingen, stuitte ik op twee tendensen die een
gunstige ontwikkeling van het stelsel belemmeren. Ten eerste is dat de neiging van
de landelijke overheid om zich in leerplankwesties neutraal en instrumenteel op te
stellen. Die heeft tot gevolg dat een zware wissel wordt getrokken op de afzonderlijke
scholen als het gaat om het vinden van een antwoord op de uitdagingen van deze
tijd. De tweede tendens vloeit voort uit de eerste. Omdat de overheid zich inhoudelijk
afzijdig houdt, wordt voor nationale onderwijsproblemen niet de beste oplossing
gezocht, maar een compromis dat de gevestigde belangen zo min mogelijk aantast.
En dat betekent dan doorgaans dat er een nieuw hokje wordt geschapen, het stelsel
verder gefragmenteerd raakt en er weer nieuwe regelgeving nodig is om het geheel
toch te beheersen.
In vergelijking met andere landen - mijn derde vraag - neemt de Nederlandse

samenleving de positie van een middenmoter in op het punt van prestaties in diverse
maatschappelijke domeinen.119 In een zo welvarend land kan die enigszins
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het onderwijs. In bepaalde opzichten lijkt de middenpositie het logische gevolg van
gemaakte keuzen. Met name de keuzen die ingegeven zijn door Malthusianisme
en door een ver doorgevoerd, vooral zuinig utilisme, lijken bij te dragen aan de
matige prestaties. In die geest is besloten de deelname aan VWO en universiteit
beperkt te houden, tweedekansroutes in te dammen en de deelname aan het midden-
en lage niveau te versterken. In die geest is er ook voor gekozen om voorrang te
geven aan ‘technisch lezen’ boven het ‘begrijpend lezen’, en krijgen in de recente
onderwijsvernieuwingen de ‘vaardigheden’ veel nadruk. De gemiddeld goede
resultaten voor wiskunde vormen op dit patroon eerder een gunstige uitzondering
dan de regel. Maar de verwondering die een vergelijking met buitenlandse
schoolsystemen toch vooral achterlaat, is dat kwaliteit in Nederland een zo distributief
karakter heeft. Daarbij is aan de ene kant de hoogst gewaardeerde kwaliteit - het
VWO (en vooral het gymnasium) en de universiteit - minder toegankelijk dan men in
een democratisch land zou verwachten. Aan de andere kant is er relatief weinig
zorg om de kwaliteit van de ‘lage’ rangen, vermoedelijk omdat de legitimiteit van
het bestaan van rangen in het onderwijs nooit echt ter discussie heeft gestaan.
Wellicht biedt dat nog een nauwkeuriger verklaring voor de middenpositie. Het
Nederlandse onderwijs kent niet alleen een sterk gedifferentieerd aanbod aan
leerwegen, maar produceert daarmee ook een relatief grote spreiding in
onderwijsresultaten.
Deze diagnose nodigt uit tot een bredere en meer inhoudelijke kijk op school- en

stelselontwikkeling in de eenentwintigste eeuw dan de ingezette deregulering en
informatisering. Is het niet zo dat uitdagingen als de Europese integratie, de
multiculturele en steeds verder geseculariseerde samenleving, en de ontwikkelingen
in de informatica en de biotechnologie meer dan ooit vragen om een inhoudelijk
goede doordenking van wat culturele basiskennis en algemene vorming in het
funderend onderwijs zou moeten inhouden? Om die doordenking vroeg de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid al in 1986 en dat pleidooi is nog
minstens even actueel als de nu beoogde deregulering. Het onderwijs, en vooral
het secundair onderwijs, heeft tot taak de leerlingen op te voeden tot mondige
burgers. Die burgerschapsvorming, die zich in toenemendemate richt op participatie
in een democratisch Europa, duldt eigenlijk geen eenzijdige keuzen en evenmin
een door het stelsel bewerkstelligde segregatie. Wanneer zelfstandigheid en kritisch
denken gebaseerd worden op gedegen en gedeelde basiskennis, leeft wellicht ook
de herinnering voort aan de wereldburgers die Nederlanders in het verleden soms
hebben kunnen zijn.
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Rijklof Michaël van Goens, ‘Je ne serai pas foible, mais je serai juste’, pentekening op de
achterkant van het omslag van zijn ‘Tableau comparatif de mon existence à Dresden et à
Wernigerode’, 1808. Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. Zelfportret van de auteur, in de
gestalte van een vermoeide Hercules, die de voor- en nadelen van zijn bestaan in Dresden
(1798-1803) afweegt tegen die in Wernigerode (1803-1809).
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9 Literatuur
Willem van den Berg

In de nagelaten papieren van het achttiende-eeuwse wonderkind Rijklof Michael
van Goens († 1810) bevindt zich een ruim twintig pagina's tellende schets van wat
hèt boek over boeken had moeten worden. Het is echter bij een Plan d'un Ouvrage
gebleven en wie kennis neemt van deze blauwdruk weet ook waarom. Dit veel te
ambitieuze plan, waarin onder andere de hele wereldliteratuur kwantitatief en
kwalitatief in meerdere omvangrijke delen in kaart zou moeten worden gebracht,
was gedoemd te mislukken. Interessant is de beweegreden die Van Goens tot dit
plan had gebracht. Hij was zich al vrij vroeg bewust geworden van de revolutie die
de uitvinding van de boekdrukkunst in de ‘communication des idées’ had
bewerkstelligd. De status van de auteur was fundamenteel gewijzigd: schrijven werd
van tijdpassering een beroep en het lezen, voordien een studieuze aangelegenheid
van een enkeling, groeide uit tot tijdverdrijf van alle rangen, standen, leeftijden en
seksen. Het lezen, aldus Van Goens, heeft sindsdien een gigantische vlucht
genomen. In steden als Londen en Parijs, zo stelt hij beeldend, wordt tegenwoordig
in één uur meer gelezen dan in de Middeleeuwen door alle geestelijken bij elkaar.
En ook het aantal drukkers, boekhandels en bibliotheken is enorm gegroeid. Die
exponentiële groei heeft de betrekkingen in de boekenwereld fundamenteel gewijzigd.
Het is dan ook zaak ‘ce fardeau toujours croissant de livres et de lecteurs’ in kaart
te brengen.
Van Goens' observaties werden tegen het eind van de achttiende eeuw genoteerd.

Sindsdien heeft de ‘last van boeken en lezers’, ook in Nederland, alleen maar meer
gewicht gekregen. Dat geldt ook voor het beperkte segment van de tekstproductie
die tegenwoordig als ‘literatuur’ te boek staat. In de voorbije vier eeuwen heeft die
letterkunde zich uiterst kameleontisch gedragen. Het begint al met de term ‘literatuur’.
Het is een benaming die rond 1650 nog niet werd gebezigd en pas halverwege de
negentiende eeuw in zwang raakte. Teksten met eenmin of meer esthetische functie
werden voordien genrematig aangeduid of via generale, overkoepelende termen
als ‘poëzie’ of ‘dichtkunst’. Daarnaast werd ook de term ‘letterkunde’ wel gebruikt,
maar die benaming dekte een veel omvangrijker en breder lading dan het huidige,
versmalde begrip ‘literatuur’.1Onder wisselende benamingen werd in die vier eeuwen
ook de literaire hiërarchie op zijn kop gezet. Genres als het epos en de tragedie,
die eerst de kern uitmaakten van het literaire systeem, verdwenen geruisloos of
belandden in de marge, terwijl de literaire parvenu van weleer, de roman, vanaf
halverwege de achttiende eeuw aan een onstuitbare opmars begint en sinds de
twintigste eeuw de literaire productie volstrekt domineert.
Die zich wijzigende literaire hiërarchie kan uiteraard niet los worden gedacht van

politieke en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen die het denken over de functie
en aard
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van de literatuur mede hebben gestuurd. Drie tendenties vallen daarbij in het
bijzonder op. In de eerste plaats het proces van secularisering, waardoor de
religieuze literatuur, zo prominent aanwezig in de zeventiende eeuw, steeds verder
in de marge wordt gedrukt. En voorts, abrupt beginnend in de laatste decennia van
de negentiende eeuw, een onmiskenbare omslag van laagdrempelige naar
hoogdrempelige poëzie, die haar toegankelijkheid bemoeilijkt en in de twintigste
eeuw soms tot hermetisme leidt. In samenhang met de evolutie van de literatuur
zijn in de afgelopen vier eeuwen ook de institutionele kaders waarbinnen de literatuur
werd geproduceerd en gerecipieerd, fundamenteel gewijzigd. Als laatste factor van
verandering moet gewezen worden op de modellering van de Nederlandse literatuur
naar het buitenlandse voorbeeld: op de grote internationale stromingen is in
Nederland zowel met stugge afwijzing als gretige belangstelling gereageerd en in
beide gevallen heeft dat de eigenheid van de Nederlandse literatuur gekleurd.
De wisselende functies die in de afgelopen vier eeuwen aan haar werden

toegekend, heeft de Nederlandse literatuur gestempeld tot een letterkundemet vele
gezichten. Eén functie heeft daarbij wel heel nadrukkelijk haar fysionomie bepaald:
het voortdurend hameren op het bewaken en zichtbaar maken van het
nationaal-eigene. Op dat aambeeld wordt tegenwoordig nauwelijks meer geslagen.
Het soms krampachtig propageren van specifiek geachte Nederlandse trekken heeft
in het verleden veelal averechts gewerkt, terwijl internationale oriëntering nooit tot
gezichtsverlies leidde. Of die opmerkelijke ontnationalisering van de Nederlandse
literatuur verder zal gaan dan wel op enig tijdstip een tegenreactie zal uitlokken is
moeilijk te voorspellen.

Het Nederlands als taal van de literatuur

Aan één grondvoorwaarde voor de totstandkoming van een letterkunde die met
recht ‘Nederlandse literatuur’ genoemd mag worden, werd halverwege de
zeventiende eeuw voldaan.2 Dan immers promoveert voor het eerst het Nederlands
tot standaardtaal voor het geschreven woord. Voor een niet onbelangrijk deel is
daar de wassende stroom van religieuze en profane geschriften, met het gewest
Holland als belangrijkste leverancier, debet aan geweest. Belangrijker nog dan de
bijdrage van de grote zeventiende-eeuwse auteurs als Vondel en Hooft was hier
de autoriteit van de Statenbijbel (1637). Een unificerend effect ging ook uit van de
toenmalige taalkundige regelgeving. In de achttiende eeuw werd dit normensysteem
zo uitgebouwd en verfijnd, dat men de zeventiende-eeuwse voorgangers begon te
kapittelen over hun zondigen tegen de grammaticale zuiverheid. Die
taalreglementering, mede ingegeven door een streven naar eenvoud, helderheid
en zuiverheid, had positieve kanten. Zij droeg er toe bij dat in de tweede helft van
de achttiende eeuw de op Latijnse leest geschoeide ingewikkelde zinsconstructies,
waar het merendeel van de zeventiende-eeuwse prozaïsten zich niet van had kunnen
losmaken, uit de schrijftaal verdwenen en het geschreven woord zo aan
toegankelijkheid en souplesse won.
Toch zou het tot de negentiende eeuw duren voordat zich naast een algemene

geschreven eenheidstaal een algemene gesproken taal ontwikkelde. Daarmee wordt
het moderne Nederlands als taal voor het geschreven en gesproken woord een feit.
De tijdsomstandigheden stimuleerden dat proces in hoge mate: tijdens de
Bataafs-Franse periode (1795-1813) kwam er een eind aan het politiek provincialisme
en daarna gold de cultivering van een
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Cornelis Veth, ‘Een vader smeekt om't leven van zijn kind’, 1931, potlood, aquarel, gouache.
Nederlands Letterkundig Museum, Den Haag. Minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen P.H. Marchant zet zich, onder het beulsoog van een commissie van
deskundigen, in voor spellingsvereenvoudiging, tegen de zin van de Tweede Kamer.

eenheidstaal als een probaat middel om de nationale eenheid te bevorderen. In de
koppeling van taal en volk, taal en natie en in het verlengde daarvan van natie en
literatuur zijn de Nederlandse bemoeienissen overigens verre van uniek. Allerwegen
in Europa kreeg de eigen taal in het propageren en construeren van de nationale
identiteit een prominente plaats toegewezen.3 De pogingen tot uniformering van de
spelling, te beginnenmet Siegenbeeks Verhandeling over de spelling (1804), gevolgd
door talloze spellinghervormingen tot aan de dag van vandaag4 en Weilands
Beginselen der Nederduitsche spraakkunst (1805) passen in dat kader. In de
totstandkoming van de eenheidstaal heeft ten slotte ook het negentiende-eeuwse
onderwijs in de moedertaal een belangrijke rol gespeeld.5

De boek- en literatuurproductie

Een confrontatie van de boekproductiecijfers halverwege de zeventiende eeuwmet
die van de twintigste eeuw spreekt met recht boekdelen. Voor het jaar 1650 werden
in de Short-Title Catalogue, Netherlands (STCN) 697 nieuwe uitgaven verantwoord.6
Met aftrek van de pamfletten (197), overheidspublicaties (138) en een aantal efemere
werken (14) kwam dat neer op 328 ‘boeken’. Het leeuwendeel daarvan betrof
godsdienstige thema's (115), 32 stuks han-
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Salomon de Bray, Interieur van een boekhandel in de zeventiende eeuw, pen, gewassen,
75 × 76 mm. Rijksprentenkabinet, Amsterdam.

delden over historische onderwerpen en 84 hadden betrekking op taal- en
letterkunde. In die laatste categorie bevonden zich 41 Nederlandstalige publicaties,
23 in het Latijn en 19 in andere talen. Het zijn bescheiden aantallen in vergelijking
met de reusachtige Nederlandse boekproductie van de twintigste eeuw en dan
vooral van de laatste decennia. Een paar cijfers: de totale titelproductie voor de
gehele vorige eeuw (1900-1999) wordt geraamd op rond de 815.000 titels; volgens
de laatste beschikbare gegevens bedroeg in 1997 de titelproductie 17.235 en het
totale titelaanbod 77.558 titels. Het totale titelaanbod aan literatuur (proza, poëzie,
literatuur diverse; de zogenaamde ‘spannende en romantische’ boeken bleven
buiten beschouwing) omvatte in april van 1999 maar liefst 9.394 titels, waarmee de
literatuur in een geheel van 52 categorieën goede tweede werd na de schoolboeken.
Let wel, de cijfers hebben betrekking op titels en niet op oplagecijfers.7
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De afname door het publiek van dat zeer ruime aanbod mag er ook zijn. In 1980
schaften de Nederlanders 5,6 miljoen ‘literaire’ boeken aan, een aantal dat de jaren
daarop alleen maar zou groeien. Topjaar werd 1995 met een omzet van 9,6 miljoen
min of meer ‘literaire’ boeken. Daarna volgde een duidelijke terugval: in 1999 bedroeg
het aantal aangekochte ‘literaire’ boeken ‘nog maar’ 7,8 miljoen exemplaren. Als
men deze verkoopcijfers aanhoudt tegen de beschikbare gegevens over het
zogenaamde ‘algemene boek’, waar dan ook de literatuur onder wordt gerangschikt,
naast categorieën als kinderboeken, romantische fictie, spannende boeken,
hobbyboeken, mens, maatschappij, gezondheid en overig informatief, dan worden
de getallen helemaal indrukwekkend. Zo gingen in 1998 maar liefst 40,2 miljoen
boeken over de toonbank. Omgerekend komt dat neer op 2,6 boek per inwoner en
een jaaromzet in de boekenbranche van 889 miljoen gulden.8 Dergelijke exacte
verkoopgegevens ontbreken helaas voor de zeventiende eeuw. De gemiddelde
oplaag in die periode ging waarschijnlijk de 500 exemplaren nauwelijks te boven.
Daar staat tegenover dat de omloopsnelheid van het boek heel wat trager was dan
nu: ongebonden exemplaren waren vaak nog decennialang uit voorraad leverbaar.
Het betekent dat in 1650 het totale aanbod aanmerkelijk hoger geweest zal zijn dan
de 41 in dat jaar gedrukte boeken op het terrein van de Nederlandse taal en
letterkunde.
Die expansie van de boekenmarkt is terug te voeren op een aantal voor een deel

voor de hand liggende factoren. Allereerst is er het gegeven van de bevolkingsgroei.
Lag het aantal inwoners in de Zeven Provinciën rond 1650 op ruim 1.500.000 en
omstreeks 1800 nog op 2.000.000, in de negentiende eeuw breidde het inwonertal
zich gestadig uit: rond 1850 zijn het er al 3.000.000, tegen het eind van de
negentiende eeuw ongeveer 5.000.000 en een eeuw later is dat getal verdrievoudigd.
De groei van het Nederlandse inwonertal ging gepaard met een zich vooral in de

negentiende eeuw doorzettende alfabetisering onder brede lagen van de bevolking.
Dankzij een vrij goed georganiseerd onderwijssysteem, dat zich gunstig
onderscheidde van de scholing in de omringende landen, was rond 1800 het
analfabetisme al redelijk teruggedrongen. Aan het eind van de negentiende eeuw,
zo schat men, beheerste 75 procent van de Nederlanders de kunst van schrijven
en lezen. In de negentiende eeuw werd er aan meer voorwaarden voldaan die
bevorderlijk waren voor de toename van de boekproductie en -consumptie. Vóór
de negentiende eeuw had de wereld van boekdrukkers- en verkopers perioden van
groei en verval gekend. Vanaf ongeveer 1500 tot 1670 had deze sector een
stormachtige expansie doorgemaakt, daarna liep de omvang van de
drukwerkproductie tot in de jaren dertig van de achttiende eeuw sterk terug, om in
de perioden 1730-1749 en 1770-1789 weer uit het dal op te klimmen.
In de jaren tachtig van de achttiende eeuw was het aantal grafische bedrijfjes

zelfs groter dan in de bloeiperiode rond 1670.9 Rond 1800 kon men, verspreid over
een zeventigtal steden, ongeveer 600 boekhandels/uitgevers in Nederland
tegenkomen. Op het eind van de negentiende eeuw zijn dat er rond de 1500
geworden, verspreid over 300 locaties. Die groei vertaalt zich ook in het aantal
nieuwe uitgaven dat op de markt komt. In 1806 blijft het aantal nieuwe uitgaven nog
steken op 240, tegen het eind van de negentiende eeuw waren dat er een kleine
drieduizend per jaar. In 1998 stonden er 510 uitgevers en 1556 boekhandels
geregistreerd. Ook het aantal drukkerijen groeide zienderogen: van nog slechts 147
in 1819 tot ongeveer 1000 in 1909. Technische vernieuwingen werkten al evenzeer
de expansie van
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het boek in de hand. Bijna vier eeuwen lang hadmen papier vervaardigd uit lompen,
een even arbeidsintensief als kostbaar procédé. Het papier werd aanmerkelijk
goedkoper (maar helaas ook veel minder duurzaam) toen halverwege de negentiende
eeuw het machinaal gemalen hout de lompen verving. In die tijd maakte ook de
houten boekdrukpers plaats voor de ijzeren handpers, nog weer later vervangen
door de veel snellere rotatiepers. Werd door die technische vernieuwingen het
gedrukte woord aanmerkelijk goedkoper, door de aanleg en verdere uitbreiding van
het spoorwegnet en grotere efficiëntie binnen het postwezen bereikte het ook veel
eerder zijn plaats van bestemming.10

De groei van het lezerspubliek

Hoewel harde gegevens ontbreken is het aantal Nederlanders dat in de zeventiende
eeuw met enige regelmaat een boek las, vermoedelijk niet erg groot geweest
(kleurenplaat I).11 Over de groei van dat lezerspubliek in de eeuwen daarna
bestonden er tot voor kort mythes: a) dat de lezer in eerste instantie gezocht zou
moeten worden in de kringen van de notabelen en kapitaalkrachtigen en b) dat door
de omslag van het intensieve naar het extensieve lezen, er zich op het einde van
de achttiende eeuw een ‘lezersrevolutie’ zou hebben voltrokken.12 Recente
bevindingen van onder anderen Kloek en Mijnhardt, Brouwer en De Kruijf13 hebben
beide beweringen voor Nederland op losse schroeven gezet. Zo blijkt uit bewaard
gebleven klantenboeken dat de kopers soms tot diep in de sociale piramide waren
aan te treffen en dat de bestedingen van de financieel meer vermogenden, zowel
in de tweede helft van de achttiende als in een groot deel van de negentiende eeuw,
zich niet markant onderscheidden van die door minder draagkrachtigen.
Ook bij de zogenaamde lezersrevolutie op het eind van de achttiende eeuw zijn

kritische kanttekeningen geplaatst. Tot diep in de negentiende eeuw, zo blijkt onder
meer uit onderzoek in Zwolle, kocht ongeveer 90 procent van de huishoudens nooit
of slechts zeer incidenteel boeken. Daarvoor waren ze simpelweg te duur. Wie
omstreeks 1800 bijvoorbeeld van Wolff en Deken de Sara Burgerhart (1782) met
platen wilde aanschaffen, moest daarvoor ƒ 7,20 neertellen, de Willem Leevend
(1784-1785) van dezelfde auteurs kostte ƒ 19,50 en de tweede druk van Stinstra's
vertaling van Richardsons Clarissa (1797-1805) zelfs ƒ 28,80, terwijl het weekloon
van een arbeider tot ver in de negentiende eeuw niet meer dan zeven gulden
bedroeg.14 Als er al van een lezersrevolutie gesproken mag worden, dan zou die
eerder in de tweede helft van de negentiende eeuw gezocht moeten worden
(kleurenplaat VII) toen, dankzij een betere scholing en lagere boekenprijzen, ook
de minder gefortuneerden zich de aanschaf van boeken konden veroorloven. Toen
kwam ook het fenomeen van de goedkope reeksen van de grond,15 die hun
voortzetting vonden in de uitgaven van deWereldbibliotheek16 en tot een doorslaand
succes werden in de naoorlogse pocketseries.17
De toename van het lezend publiek is overigens slechts gedeeltelijk te relateren

aan het op de markt brengen van het goedkope boek. Vanaf de tweede helft van
de achttiende eeuw begonnen er instituties te ontstaan die een alternatief boden
voor de boekenaanschaf: de leesgezelschappen,18 de commerciële
uitleenbibliotheken en de gratis leesvoorzieningen van de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen.19 In de leesgezelschappen en commerciële bibliotheken hadden de
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grotendeels de voorkeuren van het lenend publiek. Alleen in de leesvoorzieningen
van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen - ruim 300 op het eind van de
negentiende eeuw, verspreid over het hele land - trad het bestuur bevoogdend op
en waakte over de zedelijkheid van de lectuur. De bibliotheken van deMaatschappij
tot Nut van 't Algemeen verloren in de twintigste eeuw langzamerhand hun positie,
toen overal in het land de eerste openbare bibliotheken (veelal leeszalen genoemd)
werden opgericht. Aanvankelijk was de lezerskring van de openbare leeszalen zeer
klein en ruwweg beperkt tot de middenstand en de burgerij. Tegenwoordig weten
alle lagen van de bevolking de openbare bibliotheken te vinden.20 Het aantal
uitleningen is astronomisch gegroeid. Het meest recente cijfer heeft betrekking op
het jaar 1995, toen maar liefst 179 miljoen boeken werden uitgeleend.21

De organisatie van het literaire leven

Literatuur kan in stilte worden gelezen of in het openbaar worden beluisterd en/of
bekeken. De omgang met literatuur is deels genrebepaald, maar hangt ook nauw
samen met de wijze waarop het literaire leven is georganiseerd. In de afgelopen
eeuwen heeft dat literaire leven vele gezichten laten zien.
Halverwege de zeventiende eeuw is het fenomeen van de uit de lateMiddeleeuwen

stammende rederijkerskamer nog altijd de meest prominente literaire
organisatievorm, al blijft de actieradius daarvan in het Noorden grotendeels beperkt
tot Zeeland en vooral Holland benoorden het IJ, maar het is wel een institutie op
haar retour. Dodelijk voor het fenomeen is op termijn, dat literatoren van enig niveau
er niet meer acte de présence geven. Als een van de belangrijkste oorzaken heeft
men wel gewezen op de binnendringing en de uiteindelijke overwinning van de
renaissancistische poëtica, die nu eenmaal niet spoort met de collectieve, publieke
en ambachtelijke activiteit van de rederijkers, maar eerder mikt op een individueel
dichterschap, grote eruditie en klassieke regelgeving voor de verschillende genres.
De vraag is op welke wijze het literaire leven vervolgens wel werd georganiseerd.

Er waren weliswaar literaire gezelschappen te over (de kringen rond de
Nederduytsche Helicon, Costers Academie, de Muiderkring, Nil Volentibus Arduum,
enz.), maar de levensduur, personele bezetting en organisatiestructuur van deze
veelal informele gezelschappen valt toch niet te vergelijken met die van de
rederijkerskamers. Uitzondering vormt Nil Volentibus Arduum (opgericht in 1669),
dat zich liet inspireren door de Académie Française. In de eerste decennia van zijn
bestaan trachtte het vooral op toneelgebied dogmatisch richting te geven aan het
literaire leven in Amsterdam. Het gezelschap zelf mag na verloop van tijd
doodbloeden, tot ver in de achttiende eeuw zal het, blijkens uitgaven en heruitgaven
van theoretische geschriften, een duidelijk stempel blijven drukken op het literaire
reilen en zeilen.
Hoezeer de literatuur in de zeventiende eeuw en daarna lag ingebed in het sociale

gebeuren mag blijken uit de talloze gelegenheidsgedichten die werden geschreven
naar aanleiding van bruiloften, jubilea, de inwijding van een schouwburg of stadhuis.22
Hooggeschatte dichters als Vondel, Hooft, Huygens en Langendijk zetten met hun
in opdracht geschreven verzen dit soort evenementen extra luister bij. Op haar beurt
won de poëzie dankzij deze sociale betrokkenheid aan prestige bij de tijdgenoot.
Halverwege de achttiende eeuw, door Ulrich Im Hof niet ten onrechte als ‘das

gesellige Jahrhundert’ aangemerkt,23 cultiveert het verlichtingsoptimisme allerwegen
de gedach-
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te dat de zelfontplooiing van het individu én de algemene vooruitgang door
gemeenschappelijke activiteit beter gewaarborgd zijn dan door een solistisch
optreden. Die sociabiliteitsgedachte stimuleert tot het opzetten van allerlei
verenigings- en genootschapsvormen en heeft op literair gebied geleid tot het
verschijnsel van de dichtgenootschappen. Indachtig het adagium dat oefening kunst
baart, slaat men in die ‘poëtische gasthuizen’, zoals Bellamy dit verenigingstype
laatdunkend typeerde, collectief aan het dichten. Tussen 1750 en 1800 domineert
dit genootschapstype het literaire leven, al blijft het grotendeels een
‘randstadgebeuren’: van de ongeveer 40 dichtgenootschappen die Nederland toen
telde, is ongeveer driekwart gelokaliseerd in de provincies Utrecht en Holland met
hoofdvertegenwoordigingen in Amsterdam, Leiden, Rotterdam en Den Haag. Enkele
genootschappen rekruteerden hun leden voornamelijk uit het studentenmilieu en
trachtten door het schrijven van theoretische verhandelingen de nationale letterkunde
op een hoger peil te brengen.24Uit dat milieu ontstond in 1766 de nog altijd bestaande
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde die zich, met de Académie Française
als lichtend voorbeeld, ten doel stelde de Nederlandse letterkunde uit het slop te
halen. Aan prestigieuze plannen, zoals de vervaardiging van een woordenboek,
geen gebrek, maar het bleef bij desiderata. Het zou tot halverwege de negentiende
eeuw duren voordat Matthias de Vries met dat veelomvattende plan, dankzij
overheidssteun, een begin kon maken. Pas in 1998 werd het monumentale
Woordenboek der Nederlandsche taal voltooid. DeMaatschappij der Nederlandsche
Letterkunde schreef ook prijsvragen uit rond brandende literaire kwesties. Het was
een typische verlichtingsactiviteit, die tot ver in de negentiende eeuw, met afnemend
succes, mede richting gaf aan de wijze waarop men over literatuur dacht en stelling
nam tegenover uiteenlopende literaire kwesties.
Rond 1800 zijn vrijwel alle dichtgenootschappen ter ziele. Mede onder invloed

van de van Duitsland naar Nederland overwaaiende geniecultus25 krijgt een andere
literatuuropvatting het voor het zeggen. Het aangeboren dichterschap (natura) wordt
hoger aangeslagen dan de dichterlijke oefening (ars). Oorspronkelijkheid en
individualiteit staan nu hoog in het vaandel, het collectief sleutelen aan poëzie heeft
afgedaan. Drie van de grootste dichtgenootschappen weten te overleven door
precies in 1800 te fuseren en zich tegelijkertijd anders te organiseren en te
presenteren. In 1806 omgedoopt tot HollandscheMaatschappij voor Fraaije Kunsten
en Wetenschappen (niet te verwarren met de in 1752 opgerichte en in Haarlem
zetelende Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen) hanteert deze landelijke
vereniging aanvankelijk met succes een geheel nieuwe formule. Gerenommeerde
dichters en redenaars, de ‘werkzame leden’, houden voor volle gehoorzalen
voordrachten uit eigen werk, toegejuicht en niet langer kritisch beluisterd door de
‘passieve’ leden. De Hollandsche Maatschappij wist in de eerste dertig jaar van
haar bestaan vrijwel alle culturele kopstukken, hoogleraren, gevierde redenaars en
dichters van formaat aan zich te binden, zodat het merendeel van de literaire
activiteiten en meningsvorming zich in dat genootschappelijke milieu afspeelde. Als
lange tijd een retorisch-emotionalistische literatuuropvatting in zwang was, werd die
mede bepaald en in stand gehouden door de genootschappelijke structuur, die er
nu eenmaal om vroeg dat gedichten in het openbaar werden voorgedragen. De
dichter en zijn publiek waren, zoals tijdens de hedendaagse poetryfestivals, niet
ruimtelijk van elkaar gescheiden, maar blikten elkaar in het oog. Die specifieke
hoorzittingsituatie verplichtte de dichter zijn poëzie

D.W. Fokkema en Frans Grijzenhout, Rekenschap: 1650-2000



241

P.C. la Fargue, De zaal van het Leidse literaire genootschap ‘Kunst wordt door Arbeid
Verkregen’, 1774, olieverf op doek, 59 × 73,5 cm. Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden.

daaraan aan te passen. Zijn gedichten moesten al op het eerste gehoor toegankelijk
zijn. Om de aandacht van het publiek bij een voordrachtsessie niet te doen
verslappen, diende men alle retorische registers open te trekken via beproefde trucs
van de welsprekendheid als de exclamatio en de repetitio. Even onontbeerlijk was
een heldere uitspraak (pronutiatio) en geraffineerde gesticulatie (actio).26Geen ‘close
reading’ door de lezer, maar ‘clear speaking’ van de redenaar of dichter was het
parool van deze negentiendeeeuwse orale cultus. Die dichterlijke performance
slaagde veelal wonderwel, omdat de poëet en zijn gehoor op dezelfde golflengte
zaten. De dichter hield zich aan het thematische register dat bij zijn gehoor even
geliefd als vertrouwd was: huiselijke onderwerpen, gelegenheidspoëzie, gecentreerd
rond het wel en wee van de mens van de wieg tot het graf.
Zoals halverwege de zeventiende eeuw de teloorgang van de oude

rederijkerskamers zich aftekent, zo distantieert omstreeks 1840 de literaire elite zich
van het genootschapsgebeuren. Jacob Geel noemt in 1838 de genootschappen
‘uitgebrande kraters’, waar het creatieve vuur helaas is gedoofd, maar ‘Jan en
alleman’ wel sociaal ‘leren klimmen’. Literatoren van het erudiete kaliber van
Potgieter, Bakhuizen van den Brink en Busken Huet laten zich in badinerende termen
uit over een fenomeen dat zijn tijd heeft gehad en nog slechts functioneert als literair
netwerk voor tweederangs literatoren. Die marginalise-
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ring van de genootschappelijkheid valt goed te illustreren aan de variant die in de
tweede helft van de negentiende eeuw niet langer bepalend is voor de literaire
productie, maar er nog slechts reproductief mee omspringt: de rederijkerskamers
voor uiterlijke welsprekendheid.27 Wat aan deze genootschapsvorm vooral opvalt
is de massaliteit. Tussen ruwweg 1850 en 1900 deed een kleine duizend van dat
soort verenigingen van zich spreken, gelokaliseerd in de grote steden - alleen
Amsterdam telde er al ongeveer veertig - maar ook in de uithoeken van Nederland.
Niet langer droeg men daar voor uit eigen werk, maar men oefende zich achter
gesloten deuren in de voordracht van de Nederlandse klassieken, van Vondel tot
Bilderdijk. Een paar keer per jaar trad men in de openbaarheid en liet ten overstaan
van honderden belangstellenden, staande achter een katheder, in rok en
witgehandschoend, staaltjes horen van die oefening in de uiterlijke welsprekendheid
of, op zijn Vlaams, de ‘uitgalmkunst’.
Het publiek kreeg echter al snel genoeg van deze statische presentatie. Om het

contact met de achterban niet geheel te verliezen ruilde men de hooggestemde
idealen al snel in voor het haalbare. Zo verkleurden de meeste reciteercolleges tot
amateurtoneelgezelschappen, waar de klucht hoog genoteerd stond en de
gezelligheid, inclusief tombola in de pauze en bal na, de sfeer bepaalde. De literaire
elite, met Busken Huet als meest hardvochtige woordvoerder,28 keerde zich vol
dédain af van deze vorm van literaire vertrossing. Men vergat daarbij te zeer hoe
deze rederijkerskamers als platform van culturele emancipatie fungeerden voor
brede lagen van de bevolking. Het fenomeen van de negentiende-eeuwse
rederijkerskamers (ook nu nog zijn, verenigd in het Koninklijk Provinciaal Groninger
Rederijkersverbond, in het Noorden rederijkerskamers actief) illustreert, als uitloper
van de in de achttiende eeuw ingezette genootschapscultuur, heel duidelijk dat het
in de tweede helft van de negentiende eeuw gedaan is met de tot dan toe heersende
homogeniteit van het literaire bedrijf. Het aloude pact tussen de auteur als
literatuurproducent en de hoorder/lezer als literatuurconsument wordt ontbonden
en er beginnen zich twee gescheiden circuits af te tekenen: de literaire elite die
vernieuwing nastreeft en hoge artistieke normen hanteert enerzijds, een weinig
kritisch publiek dat in de letterkunde ontspanning en zelfherkenning zoekt anderzijds.
Die kloof krijgt zijn meest pregnante illustratie bij de Tachtigers. ‘Poëzie is een zaak
van weinigen, voor weinigen’, aldus Willem Kloos in zijn inleiding tot de nagelaten
gedichten van Jacques Perk (1882). Met die stellingname wordt de literatuur als
een aangenaam gemeenschapsspel veroordeeld en voor het eerst de dissociatie
van dichter en publiek scherp onder woorden gebracht. Niet langer is de dichter tolk
van zijn publiek, maar hij trekt zich terug in zijn ivoren toren en schrijft in de eerste
plaats voor zichzelf en voorts voor een kleine groep intimi over de grootheid en het
lijden van het dichterschap. Die nieuwe status van de dichter wordt ook zichtbaar
in zijn sociale positie en zijn maatschappelijk functioneren. Tot ver in de negentiende
eeuw hadden de dichters over het algemeen eerzame beroepen als predikant,
drogist of verfhandelaar. Het dichten deden zij erbij, een honorarium werd zelden
verleend. Echte broodschrijvers en -dichters, met uitzondering van Multatuli en de
latere Busken Huet, kwamen nauwelijks voor. Bij de Tachtigers heeft de
burger-dichter afgedaan. Er gaapt een kloof tussen de kunstenaar-dichter en de
burger, en die afstand wordt met graagte gecultiveerd. De dichter nieuwe stijl is
maatschappelijk een bohémien, die met enkele gelijkgestemden eindeloze
gesprekken over literatuur voert op zijn kamer of het
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rokerige rumoer van de kroeg verkiest boven het stemmige optreden in de
gehoorzaal. En als hij - inderdaad nog vrijwel altijd een ‘hij’ - zijn gedichten nog
voorleest, is het uitsluitend aan zijn kunstbroeders. De orale cultus, zo dominant in
driekwart van de negentiende eeuw, maakt plaats voor een fundamenteel andere
omgang met poëzie: het stillezen, met een boekje in een hoekje, en dat zal zo blijven
tot de dag van vandaag, al wijst de populariteit van de poëziefestivals op een
kentering. Betekent het optreden van de Tachtigers zo een Umwertung aller Werte
vanuit een Nederlands perspectief, internationaal gezien is er veel minder aanleiding
om van een breuk met het voorafgaande te spreken. Immers in poëticaal opzicht
laten de Tachtigers zich inspireren door noties die opgeld deden in de Europese
romantiek. Zij halen als late romantici als het ware de achterstand in die Nederland
op dat terrein had.
De individualisering van het dichterschap bij de Tachtigers krijgt zijn meest

pregnante formulering bij Willem Kloos, die naar aanleiding van de meest
doorgeschoten taalexperimenten van de Tachtigers - Gorters sensitivistische verzen
uit 1890 - poëzie omschrijft als de ‘allerindividueelste expressie van de
allerindividueelste emotie’. Eenkenniger kan het dichterschap nauwelijks worden
omschreven. Het is een formulering die preludeert op de moeizame toegankelijkheid
van Leopold en latere ‘hermetische’ dichters, maar ook een afwijzing van
maatschappelijke betrokkenheid in zich sluit. Nog in 1937 zal Boutens de ‘groote
kunstenaar’ omschrijven als degene die ‘ten eeuwigen dage een maatschappelijke
paria blijven’ zal.
Aan het hyperindividualisme van de Tachtigers komt in de jaren negentig - Kloos

en Van Deyssel blijven uitzonderingen - al weer een einde. Van Eeden (‘de mensch
en zijn weedom’), Gorter en Van der Goes (het socialisme) en Verwey (de
Gemeenschap) keren de maatschappij niet langer de rug toe, maar maken hun
kunst ondergeschikt aan ethische idealen.29 Zoals Verwey het in een terug- en
vooruitblik in zijn tijdschrift De Beweging (1913) veroordelend diagnosticeert:

Zoo was er een dichtkunst ontstaan van anarchie en ontbinding, een
niet meer individualistische, maar subjectivistische of egotistische, - waar
iedere diepere eenheid van het dichterlijke enmenschelijke wezen buiten
bleef.30

Met het verlaten van de ‘ivoren toren’ en het kiezen voor geëngageerde
gemeenschapskunst, waarover uitvoerig werd gereflecteerd in het tijdschrift De
Kroniek, volgen de Tachtigers een algemene trend die in de jaren negentig ook bij
de andere kunsten valt op te merken.31Het algemene streven naar het samenvoegen
van de afzonderlijke kunsten (architectuur, schilderkunst, beeldhouwkunst,
glasschilderkunst en literatuur) krijgt ook zijn weerslag in de oprichting van tientallen
multidisciplinaire kunstkringen. Deze komen in de eerste plaats tegemoet aan de
groeiende behoefte aan kunstgenot onder de kunstlievende burgerij. Zij ‘treden de
kunst tegemoet vanuit de oplevende idee van de ondeelbaarheid der kunst, waarop
ook de negentiende-eeuwse notie van de middeleeuwse kathedraal en Wagners
concept van de Gesamtkunst terug te voeren zijn’.32 Overigens opereren deze
verenigingen in de praktijk eerder multi- dan interdisciplinair. Veelal worden de
vertegenwoordigde takken van kunst (beeldende kunsten, architectuur en
kunstnijverheid, de toonkunst en literatuur) niet echt geïntegreerd, maar eerder
zelfstandig naast elkaar beoefend.
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Het literaire tijdschrift

Fungeerde tot halverwege de negentiende eeuw het genootschap als literair trefpunt,
na het inzakken van de genootschapscultuur gaat in de twintigste eeuw vooral het
literaire tijdschrift fungeren als stimulerend milieu voor schrijvers en dichters.
Het literaire tijdschrift is te beschouwen als een neveneffect van de versmalling

die het begrip ‘literatuur’ op het eind van de negentiende eeuw tot teksten met een
overwegend esthetische functie heeft ondergaan. Het legt zich daarmee
beschouwend en creatief toe op één segment van het tekstaanbod, dat voordien te
midden van vele andere tekstsoorten in de meer algemeen-culturele tijdschriften
viel aan te treffen. Dat breed-culturele tijdschrift dateert van ongeveer de tweede
helft van de achttiende eeuw en vormt een moderne variant van het zogenaamde
geleerdentijdschrift, opgezet door en bedoeld voor de toenmalige, sterk internationaal
opererende intelligentsia. Mikkend op een bij uitstek Nederlands publiek zette het
de traditie van het geleerdentijdschrift voort door informatie te verschaffen op zeer
uiteenlopende terreinen. De inhoud was aanvankelijk uiterst divers, maar werd wel
volgens een bepaalde hiërarchie aangeboden: elke aflevering begon met de
bespreking van religieuze lectuur, daarna volgden analyses van wetenschappelijke
uitgaven, boekbesprekingen en een rubriek mengelwerk.33 Prototype is de
Vaderlandsche Letteroefeningen, opgericht in 1760 en repertoire houdend tot 1877,
waarbij het de laatste veertig jaar van zijn bestaan sterk aan betekenis inboette en
overvleugeld werd door de nieuwkomer De Gids, opgericht in 1837, die zich in de
ondertitel polemisch Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen noemde. Opvallend
aan beide periodieken is de lange levensduur. De meeste andere tijdschriften zijn
eendagsvliegen of moeten na enkele jaren het veld ruimen, veelal omdat het aantal
abonnees te gering is. Zo heeft De Muzen (1834-1836), de Johannes de Doper van
De Gids, nooit meer dan ongeveer 200 abonnees gehad. De Gids kwam lange tijd
niet veel verder dan 400 intekenaren, terwijl het aantal abonnementen op haar rivaal,
de Vaderlandsche Letteroefeningen, tussen 900 en 1500 schommelde.34
Het spectaculair nieuwe aan deze tijdschriften ligt in het gegeven dat ze ook recent

verschenen literaire uitgaven bespraken. Aanvankelijk muntten die kritieken niet uit
door een esthetisch-kritische invalshoek. Pas uitgekomen uitgaven op het gebied
van het toneel, de poëzie en de roman werden, inclusief aandacht voor vertaalde
werken, veelal met omstandige navertelling van de inhoud voornamelijk getoetst
op hun zedelijke, didactische en taalkundige correctheid. Toch kan men zich
nauwelijks een voorstelling maken van het belang dat deze beginnende
recensiepraktijk heeft gehad voor de toenmalige doorsnee-lezer. Voordien moest
men zelf zijn lectuur selecteren en er een zelfstandig oordeel over vormen, nu werd
de lezer bij de selectie en waardering bij de hand genomen door onvermoeibare
critici die, zoals gezegd, over heel wat meer verslag deden dan alleen over literatuur
in engere zin. Ook De Gids en De Nieuwe Gids ontpopten zich naar aard en
verschijning nog als algemene culturele tijdschriften, waarin ook publicaties over
bliksemafleiders en scheikunde een plaats kregen. Niettemin verliest in De Gids de
literaire kritiek haar timiditeit en louter informatieve karakter. Het tijdschrift kiest
poëticaal partij en laat dat onverbloemd weten. De al te knusse, huiselijke poëzie,
de Byron-verering die slechts ‘Lazareth-poëzij’ voortbrengt en het weinig nationale
karakter van veel literaire producten worden in uitvoerige, principiële beschouwingen
neergesabeld. De ‘blauwe beul’, zoals het tijdschrift al
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snel heette, voelde zich in de eerste decennia eerder geroepen schrijvers te coachen
dan lezers van dienst te zijn: het was met een kleine variatie op een typering van
een latere redacteur meer een tijdschrift voor de koks dan voor de gasten.35
Als in 1885 De Nieuwe Gids haar voorganger overvleugelt en voorbijstreeft, scoort

deze periodiek op een terrein waar De Gids zich minder scherp van de andere
tijdschriften onderscheidde. Naast felle, vaak uiterst polemisch gestelde kritieken
van Van Deyssel en Kloos, kan men er verzen van Kloos, Verwey en Gorter
tegenkomen die overtuigend bevestigen dat de vernieuwing van de Nederlandse
literatuur voor een niet gering deel gekanaliseerd wordt via hun tijdschrift. Daarmee
wordt een trend gezet die in de twintigste eeuw wordt overgenomen door tijdschriften
die zich vrijwel uitsluitend op de literatuur richten en het tijdschrift als literair program
afficheren. Periodieken als Het Getij (1916-1924), De Vrije Bladen (1924-1931) en
Forum (1932-1935) zijn daar goede voorbeelden van. Met name Forum heeft, hoewel
het na vier jaar van het toneel verdween, dankzij de duidelijke stellingnames van
de belangrijkste redacteuren Ter Braak en Du Perron, het denken over literatuur in
het interbellum gedomineerd.
De toenemende verzuiling van de Nederlandse samenleving profileerde zich

tezelfdertijd ook in de tijdschriften: elke zuil had ongeveer zijn eigen spreekbuis: de
katholieken schreven voornamelijk in De Gemeenschap (1925-1941), de orthodox
protestanten in Opwaartsche Wegen (1922-1940), de vrijzinnig-democraten in De
Stem (1920-1940), de socialisten in Links Richten (1932-1933) en de
niet-confessionele auteurs in Het Getij, De Vrije Bladen en later Forum.

De promotie van literatuur

Als voor de óver literatuur informerende functie in het specifiek literaire tijdschrift
geen plaats meer is, zijn het andere instituties die deze opiniërende rol gaan
overnemen: aan de productiezijde de stichting Collectieve Propaganda van het
Nederlandse Boek (CPNB) en aan de receptiezijde de krant, de bijlagen van de
weekbladen, de radio, de televisie en niet te vergeten de literatuurgeschiedenis.
Publiekelijk treedt de CPNB sinds jaar en dag naar buiten door de organisatie van
een jaarlijkse boekenweek, compleet met een in de pers nauwlettend gadegeslagen
boekenbal en, sinds 1932, met de uitgave van een boekenweekgeschenk, waarvan
de oplage in de laatste jaren sterk is gegroeid: in 1984 rolden van Maarten 't Harts
De ortolaan nog ‘slechts’ 362.000 exemplaren van de persen, van Het theater, de
brief en de waarheid van Harry Mulisch werden er in het voorjaar van 2000 maar
liefst 760.000 gedrukt.36
Beperkte de rol van de krant zich tot in de eerste helft van de negentiende eeuw

grotendeels tot het louter aankondigen van recent verschenen boeken, ook toen
reeds konmen in bepaalde dagbladenmin of meer uitgebreide recensies aantreffen
van pas verschenen literatuur.37 In de twintigste eeuw is die activiteit uitgegroeid tot
een bedrijfje in het krantenbedrijf. Respectabele dagbladen stelden en stellen er
een eer in vooraanstaande literatoren en/of critici aan hun blad te verbinden, met
Ter Braak als vaste medewerker aan Het Vaderland als bekendste voorbeeld. Veelal
beschikt men over een team van recensenten, die onder leiding van een vaste
redacteur in een wekelijkse boekenbijlage de Nederlandse en buitenlandse literatuur
kritisch de maat nemen. Ook weekbladen als Vrij Nederland en De
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Groene informeren uitvoerig in literaire supplementen over recent verschenen
literatuur.38
Elke tijd heeft zo zijn eigen methodes om het boek aan de man en tegenwoordig

vooral aan de vrouw te brengen. De laatste decennia is het usance geworden, zowel
bij de werving van kopers in de boekhandel als bij de besprekingen in de dag- en
weekbladen, om zich voornamelijk te richten op succesauteurs, die volgens de
verkoopmethodes van de populaire platen- en cd-industrie in toptienlijstjes worden
geafficheerd. Bestsellerauteurs krijgen op die wijze extra aandacht. Een klein en
niet altijd select groepje schrijvers staat wekenlang in de schijnwerpers, terwijl
anderen in de schaduw blijven. De macht van het getal lijkt het dan soms te winnen
van kwaliteit. Een en ander wordt nog geaccentueerd door het instituut van de
literaire prijzen. In 1985 waren het er al meer dan zestig, van de prestigieuze P.C.
Hooftprijs, een oeuvreonderscheiding, tot een aanmoedigingsprijs voor een geslaagd
debuut. Sindsdien is het aantal alleen maar toegenomen. Een vrij recent fenomeen
is de uitreiking van proza- en poëzieprijzen door commercieel in het boek
geïnteresseerde instellingen. Uit het omvangrijke jaarlijkse aanbod wordt door een
breed samengestelde commissie met aan het hoofd een bekende Nederlander een
beperkt aantal boeken geselecteerd, waarvan weer een klein aantal wordt
genomineerd. De kranten volgen dat systeem van uitverkiezing op de voet en wijden
uitvoerige beschouwingen aan het oeuvre van de genomineerden. De uitreiking van
de fors opgeschroefde geldprijs aan de uiteindelijke winnaar is uitgegroeid tot een
mediahype van de eerste orde, waarbij ook de televisie zich niet onbetuigd laat.
Een verheugende bijkomstigheid van deze ‘akoïsering’39 van de prijzentoekenning
is dat auteurs als Frida Vogels, J.J. Voskuil, Thomas Rosenboom en Arnon Grunberg
ook bij een breder publiek bekend raakten.
De oudere literatuur, voorzover die in heruitgaven of wetenschappelijke studies

actualiteit bezit, komt er bij die stroom aan besprekingen veelal bekaaid af. De
historische letterkunde vindt in de dag- en weekbladrecensent nauwelijks een haar
propagerende bondgenoot. Vanouds viel die taak op een vanzelfsprekende wijze
toe aan de literatuurgeschiedschrijving die ten aanzien van het literaire verleden
een ordenende, schiftende en canoniserende functie vervulde. Al in de zeventiende
eeuw is er ten opzichte van literaire toppers als Hooft en Vondel dankzij heruitgaven
van hun werk een canoniseringsproces gaande, maar het zou tot de negentiende
eeuw duren, voordat de eerste pogingen werden ondernomen het literaire verleden
systematisch en chronologisch te beschrijven. In eerste instantie producten van
nationale sentimenten verlenen die literatuurgeschiedenissen vanaf de eerste
decennia van de negentiende eeuw de eigentijdse literatuur een stamboom en
adelsbrieven uit het verleden. Voortaan is er behalve de contemporaine literatuur
ook een historische letterkunde die, afhankelijk van het standpunt van de beschrijvei;
op haar eeuwigheidswaarde dan wel op haar historische betekenis wordt getoetst.
Aanvankelijk hield dat in dat de Nederlandse literatuur eigenlijk pas echt een

gezicht kreeg in de zeventiende eeuw en dat de Middeleeuwen, een tijdperk van
‘vadsigemonniken in morsige holen’, nauwelijks aandacht waardig werden gekeurd.40
Die verkorte literatuurgeschiedenis, die ook in De Gids nog door Potgieter en
Bakhuizen van den Brink werd voorgestaan, zal met Alberdingk Thijm en Jonckbloet
worden verlengd met appreciatie voor de Middeleeuwen. In het kielzog van die
ontdekking van het literaire verleden gaat men in de negentiende eeuw
bloemlezingen en heruitgaven van de oudere literatuur bezorgen, veelal het werk
van hoogleraren die het als hun taak zien de culturele erfenis aan
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de man te brengen. Het prestige dat de historische letterkunde vanwege de
universitaire status van haar beoefenaars op die wijze ten deel gaat vallen, vindt
ook zijn weerslag op het middelbaar onderwijs.41 De Nederlandse literatuur wordt
een respectabel schoolvak, dat onderwezen gaat worden aan de hand van
literatuuroverzichten en literatuurlijsten, waarbij de aanpak zich in grote lijnen voegt
naar de veranderende visies op de benadering van de literatuur aan de
universiteiten.42 In de laatste decennia staat het literatuuronderwijs echter onder
druk. De historische letterkunde wordt nauwelijks meer onderwezen, in de sterk
verkorte literatuurlijsten zijn oudere teksten vrijwel verdwenen en de instelling van
het studiehuis lijkt evenmin bevorderlijk voor een reanimering van de oudere
letterkunde.

Nationaal en internationaal

Tegen het eind van de achttiende eeuw klinken de protesten steeds heftiger tegen
wat men de ‘vertaalwoede’ noemt. De grote boosdoener is daarbij de roman die
vanuit Engeland, Frankrijk en Duitsland Nederland begint te overstromen en die
vanwege de soms libertijnse getintheid met argusogen wordt bekeken. ‘Niet vertaalt’,
zo laten de dames Wolff en Deken met enige trots op het titelblad van hun eerste
roman, Sara Burgerhart, zetten.43 Als de hausse aan vertalingen tot ongerustheid
leidt, dan heeft dat ook te maken met de beduchtheid dat de Nederlandse identiteit
wordt aangetast wanneer niet de eigen, maar de buitenlandse literatuur de toon zou
zetten. Het is een vrees die door recensenten keer op keer wordt geuit in een periode
waarin overal in Europa het nationalisme veld wint en men er op uit is ‘eigen’ versus
‘vreemd’ te definiëren.44 Ondanks brede signalen van vaderlandslievendheid in de
tijden daarvoor, verandert de context waarin de eigenheid van de nationale literatuur
wordt gethematiseerd in korte tijd fundamenteel. Als de eerder genoemde Van
Goens in 1765 de vloer aanveegt met de Zierikzeese predikant J. Macquet, die de
befaamde Querelle des Anciens et des Modernes nog weer eens oprakelde in zijn
‘Verhandeling over de voortreffelijkheit der oude en hedendaegsche poëten’ (1765)
en daarin beweerde dat de Nederlandse toppers de vergelijking met de besten van
de klassieke oudheid gemakkelijk konden doorstaan, thematiseren beide scribenten
slechts de verhouding van de Nederlandse letterkunde tot de klassieken. De positie
van de Nederlandse literatuur ten opzichte van die in de omringende landen vormt
nog geen punt van overweging.
Dat verandert echter snel wanneer het buitenland zich in laatdunkende termen

gaat uitlaten over het niveau van de Nederlandse letterkunde en ook in eigen boezem
de twijfel toeslaat over het peil van de eigen literaire productie. In het defensief
gedrongen gaat men er toe over het eigene van de Nederlandse letterkunde, eerder
prescriptief dan descriptief, te formuleren.45 Illustratief is hier de zienswijze van de
Amsterdamse hoogleraar N.G. van Kampen, een polygraaf die op zeer uiteenlopende
terreinen de doorsnee-opvattingen van zijn landgenoten vertolkte. In zijn inaugurele
rede van 1829 somt hij eerst de positief te waarderen kenmerken van de vaderlandse
letterkunde op (godsdienstig, vaderlandslievend, reëel en praktisch, huiselijk), maar
de gretigheid waarmee men de nabuurlanden navolgt, acht hij een groot euvel. Door
hem en anderen wordt het binnensijpelen van de Engelse letterkunde nog het minst
schadelijk geacht, maar de invloed vanuit Duitsland en in het bijzonder vanuit
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Nederland tot het buitenland, ontvouwt. Nooit, aldus Geel, zal een Nederlander zich
aan het hoofd van een internationale literaire beweging kunnen stellen, maar,
gezegend als de Nederlander is met veel gezond verstand, kan hij de buitenlandse
ontwikkeling ‘mesurer, le suivre des yeux, profiter selon ses besoins’.46 Scheutiger
dan Geel betoont zich het tijdschrift De Muzen, dat de redactie aanvankelijk Europa
had willen noemen. Wil de Nederlandse letterkunde meetellen in Europa, dan is
inspiratie door de buitenlandse letterkunde geboden. Gevoed en gesterkt door deze
impulsen kan men vervolgens eigen wegen gaan. Het zijn raadgevingen die zelden
zijn opgevolgd. De angst voor identiteitsverlies leidde er onder meer toe dat, in de
woorden van Brom, de romantiek in Nederland wel heeft geklapwiekt maar nooit is
opgevlogen.47 Pas vijftig jaar later vinden, zoals gezegd, de Tachtigers aansluiting
bij de Europese romantiek en begint men ook, na aanvankelijke strenge afwijzing,
het naturalisme te omarmen. En ook nadien blijft men in Nederland behoudzuchtig
aankijken tegen vernieuwingsbewegingen als het futurisme, dadaïsme en
surrealisme. Slechts een enkeling, zoals Theo van Doesburg, is goed op de hoogte
van wat er internationaal gaande is en levert aan de elkaar snel opvolgende
modernistische stromingen een wezenlijke bijdrage. In feite herhaalt zich in de
twintigste eeuw het patroon dat zich in de negentiende eeuw met de romantiek
aftekende: zoals de Tachtigers een inhaalmanoeuvre uitvoerden ten opzichte van
de internationale romantiek, zo vindt na de TweedeWereldoorlog de dichtergeneratie
van de Vijftigers aansluiting bij de vooroorlogse Europese avantgardistische
stromingen.48
De comparatist Henry H.H. Remak heeft eens aan de ‘little countries’ een

specifieke bewijskracht toegekend in het aantonen van de eenheid van de Europese
letterkunde. Zij zouden minder nationalistische weerstand kennen dan de grote
landen en op literair gebied open staan ‘to influences from all sides’.49 Het is een
stelling die, althans voor Nederland, niet altijd opgaat. Met name in de negentiende
eeuw, toen de nationale profilering van de letterkunde een brandende kwestie werd,
was men zo beducht als klein land onder druk van de omringende cultuurkolossen
de eigenheid te verliezen, dat velen inkapseling binnen de eigen cultuursfeer
prefereerden boven het openzetten van de grenzen voor buitenlandse invloeden.
In de jaren na de TweedeWereldoorlog krijgt de buitenlandse literatuur meer kansen.
Een tijdschrift als Literair Paspoort gaat de lezers uitsluitend informeren over wat
er in het buitenland verschijnt en de productie van vertaalde buitenlandse romans
zal zich in de periode 1946-1966 verzesvoudigen.50Ook de import van het goedkope,
Engelse pocketboek heeft aan de grotere bekendheid van het buitenlandse boek
bijgedragen. De oriëntatie op de Angelsaksische literatuur van tegenwoordig is
overigens geen naoorlogse mode, maar lijkt karakteristiek voor de wijze waarop
men ook in het verleden de buitenlandse literatuur tegemoet trad: vooral in de eerste
helft van de negentiende eeuw is verkettering van de Franse en Duitse letterkunde
schering en inslag, terwijl producten van Britse bodem veelal op grote welwillendheid
konden rekenen.
En omgekeerd? In de zeventiende eeuw kan men wijzen op de figuur van Opitz

voor wie Vondel een belangwekkende literaire autoriteit betekende, maar daarna
heeft het buitenland lange tijd geen boodschap gehad aan de Nederlandse literatuur.
Sterker, halverwege de achttiende eeuw werd er vooral vanuit Duitsland met
hooghartige spot neergekeken op de Nederlandse taal en literatuur. Nederlanders,
‘ein dekadentes Handelsvolk ohne Poesie’, schampert Herder; ‘der Esel kommt mir
vor wie ein Pferd ins Höllandische übersetzt’,
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H.E. Berg, De Muiderkring, potlood en krijt, wit gehoogd, 1863. Atlas Van Stolk, Rotterdam.
De negentiende-eeuwse, geïdealiseerde visie op de Muiderkring als een samenhangende
groep literatoren.

meent de satiricus Lichtenberg. A.W. Schlegel, de vulgarisator van de romantiek,
tussen 1791 en 1796 huisleraar in Amsterdam, staat de Nederlandse taal zo tegen,
dat hij er van gruwt om een Hollands boek ter hand te nemen en het uitlezen gaat
zijn krachten te boven.
Keer op keer reageert men in de negentiende-eeuwse tijdschriften verongelijkt

op de hatelijke manier waarop men in Frankrijk en Duitsland de Nederlandse taal
en literatuur bejegent. Elke poging om via vertaling van de hoogtepunten uit de
Nederlandse literatuur (bloemlezingen van Eichstorff, Bowring en Clavereau voor
respectievelijk het Duitse, Engelse en Franse publiek) dat beeld bij te stellen, wordt
in de pers hartstochtelijk toegejuicht. De ‘Verhandeling’ van Van Kampen ‘over de
onbekendheid van de Nederlandse taal, letterkunde en volksgeaardheid, bij den
vreemdeling’ (1827) thematiseert die indifferentie van het buitenland tegenover de
Nederlandse cultuur in den brede. De depreciatie van de Nederlandstalige letterkunde
maakt plaats voor waardering, wanneer Multatuli, Gezelle en de Tachtigers in
vertaling beschikbaar komen.51 Maar een serieuze aandacht voor de Nederlandse
letterkunde dateert pas van de laatste jaren. Harry Mulisch' boutade ‘In Holland bin
ich weltberühmt’ (1986) gaat niet langer op. Zo verschenen op het terrein van de
letterkunde in meer strikte zin in de periode 1993-1997 in het Duitse, Franse en
Engelse taalgebied in totaal 840 vertalingen van Nederlandse auteurs. De kroon
spant Duitsland met 557 vertalingen, tegenover 199 in het Engels en
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134 in het Frans.52 Dat de Duitse vertalingen verre in de meerderheid zijn, zal mede
bepaald zijn door het zogenaamde ‘Nooteboom-effect’. Deze auteur, die in Nederland
slechts een beperkt onthaal te beurt valt, was bij de vertaling van zijn Berlijnse
notities (1991) bij de oosterburen al een begrip voor ‘wereldliteratuur uit Holland’.53
Voor een deel is zijn blijvend succes te danken aan de uiterst positieve wijze waarop
de criticus Marcel Reich-Ranicki in het programma ‘Das literarische Quartett’ zich
uitliet over Het volgende verhaal (1991). Ook het feit dat Nooteboom altijd is ingegaan
op uitnodigingen in Duitsland lezingen over eigen werk te houden was bevorderlijk
voor zijn populariteit aldaar. Van de ‘grote drie’ is Hermans nooit bereid geweest
zichzelf bij onze naburen te presenteren en ondanks enkele vertalingen van zijn
werk sloeg zijn oeuvre niet aan. Reve werd door uitgeverij Merlin in de homoseksuele
hoek geplaatst en dat heeft de ontvangst in Duitsland geen goed gedaan. De receptie
van Mulisch verliep aanvankelijk uiterst traag, hoewel zijn uitgever Hansen elk jaar
wel een boek van hem uitbracht. De ontdekking van de hemel werd echter, mede
vanwege Mulisch' expliciete wereldbeschouwing, een doorslaand succes.54 Hoe
dan ook, dankzij het ‘Nooteboom-effect’ is in de laatste jaren in Duitsland de
belangstelling voor de Nederlandse letterkunde sterk toegenomen. Toen Nederland
en Vlaanderen in 1993 centraal stonden op de Frankfurter Buchmesse, was er een
welwillend klimaat ontstaan dat bevorderlijk was voor een stroom van vertalingen:
de naburen konden toen kennis maken, ook al bleef het in veel gevallen daarbij,
met het werk van Anna Blaman, Huub Beurskens, Louis Paul Boon, Andreas Burnier,
Hugo Claus, Willem Elsschot, Jef Geeraerts, Hermine de Graaf, Hella Haasse,
A.F.Th. van der Heijden, Kristien Hemmerechts, Frans Kellendonk, Eric de Kuyper,
Tom Lanoye, Ischa Meijer, Margriet de Moor, Harry Mulisch, Willem Jan Otten,
Wanda Reisel, Gerard Reve, Helga Ruebsamen en Leon deWinter. En naar verluidt
wordt nu zelfs serieus overwogen J.J. Voskuils brontosaurische roman Het bureau
in het Duits te vertalen.
Ook in Frankrijk neemt de belangstelling voor de Nederlandse literatuur, gezien

het groeiend aantal vertalingen in de laatste jaren, duidelijk toe. In een goed
gesorteerde Franse boekwinkel kanmen tegenwoordig auteurs als Grunberg, Lieve
Joris en Kader Abdolah aantreffen. Harry Mulisch' La Découverte du ciel bleek het
succesnummer van de zomer van 1999. Het positieve onthaal van auteurs als Hella
Haasse, Cees Nooteboom, Margriet de Moor en Adriaan van Dis bewijst dat Frankrijk
de eigentijdse Nederlandse literatuur begint te ontdekken.55 De recente, ruim 900
pagina's tellende Histoire de la littérature néerlandaise vormt van die toegenomen
belangstelling voor de Nederlandse literatuur een duidelijke illustratie.56

Literatuur: een vlag met vele ladingen

Literair-interne en -externe factoren hebben het literatuurbegrip, de draagwijdte
ervan en de hiërarchie daarbinnen in de afgelopen eeuwen keer op keer grondig
gewijzigd. Te midden van alle geschreven en gedrukte teksten vanaf halverwege
de zeventiende eeuw tot nu toe nemen teksten met een min of meer esthetische
functie, zoals hierboven werd aangegeven, slechts een bescheiden, maar wel een
groeiende plaats in. Aanvankelijk was het ook een groep teksten met weinig
distinctieve kenmerken. Het zeventiende- en achttiende-eeuwse literatuurbegrip
was nu eenmaal rekkelijk en liet ook tekstsoorten als de preek, het
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filosofisch betoog en het geschiedverhaal toe. Een wezenlijk aspect van de literaire
evolutie is dat aan de literatuur toegekende functies niet statisch zijn, maar aan
verandering onderhevig. In de loop van de tijd werd de esthetische functie bij een
gelijktijdige versmalling van het literatuurbegrip steeds prominenter. In zeer grove
lijnen geschetst komt het er op neer dat in de tweede helft van de zeventiende eeuw,
toen het literaire denken nog geheel in de ban was van de normatief geïnterpreteerde
klassieken, het Horatiaanse ‘utile dulci’ de bandbreedte bepaalde van wat literair
gezien door de beugel kon. Literatuur was er ‘tot lering en vermaak’ en tot de ‘lering’
behoorde ook zedelijke verheffing. Die pragmatische functie van de literatuur krijgt
in de achttiende eeuw een specifieke invulling, wanneer de dichter als representant
van de Nederlandse samenleving tot taak krijgt het nieuwe burgerideaal in zijn werk
te beklemtonen. Pas tegen het eind van de achttiende eeuw zal onder invloed van
de uit Duitsland overwaaiende geniecultus deze pragmatische functie aan
voorschrijvende kracht inboeten.57 Ongeveer tezelfdertijd werd een andere functie
sterk belicht: letterkunde diende als hoeksteen van de Nederlandse identiteit het
nationale sentiment te bevorderen en uit te dragen. Tijdschriften als de
Maendelyksche Bydragen ter Opbouw van Neerlands Tael- en Dichtkunde, waarvan
de naam later gewijzigd werd in Nieuwe Bydragen tot Opbouw der Vaderlandsche
Letterkunde (1758-1767) trachtten in theoretisch getinte artikelen de waarde van
de Nederlandse letterkunde aan te tonen. De benoeming in 1797 van de
doopsgezinde predikant M. Siegenbeek in Leiden tot ‘professor eloquentiae
hollandicae extraordinarius’ werd mede ingegeven door vaderlandsliefde. Hij is de
eerste in een lange rij van universitaire hoogleraren die tot aan de dag van vandaag
gepoogd hebben in literair-historische overzichten het eigene van de Nederlandse
letterkunde zichtbaar te maken.58 De literatuur zelf liet zich evenmin onbetuigd. De
inlijving bij Frankrijk (1810-1813) riep verzetspoëzie in het leven, het vurigst door
Helmers beleden in zijn De Hollandsche Natie (1812). Politieke gebeurtenissen als
het afwerpen van het Franse juk (1813) en de Belgische opstand (1830) zetten de
sluizen van vaderlandse gelegenheidspoëzie pas goed open. Vanaf 1837 zullen
met name Potgieter en Bakhuizen van den Brink, de drijvende krachten achter De
Gids, op bijna obsessionele wijze schrijvend Nederland naar de Gouden Eeuw
verwijzen als de ideale inspiratiebron voor de nationale letterkunde.
Pas bij de Tachtigers wordt de functie van de literatuur radicaal anders

geformuleerd: de kunst bestaat alleen terwille van zichzelf en daarmee krijgt, althans
in de beginjaren van De Nieuwe Gids, de esthetische functie het voor het zeggen.
Het is een standpunt dat veel Tachtigers in de jaren negentig alweer verlaten: vooral
in de De Kroniek worden debatten gevoerd waarbij de literatuur opnieuw een
buiten-literaire functie krijgt toegewezen. Zij staat niet meer, zoals vóór de Beweging
van Tachtig, in dienst van de nationale identiteit, maar moet dienstbaar zijn aan de
gemeenschap en maatschappelijk engagement laten zien. In het interbellum zal de
discussie over de functie van de literatuur nog eenmaal in alle hevigheid oplaaien
en schrijvend Nederland in twee kampen verdelen. De voormannen van Forum, Du
Perron en Ter Braak, zetten de tot dan toe weinig uitgesproken tegenstellingen op
scherp door in discussie met o.a.D. Coster en D.A.M. Binnendijk, zowel een
halfslachtige ethische stellingname als een ‘vorm zonder menselikheid’ af te wijzen.
Sierpoëzie, poésie pure dan wel belijdenis- of communicatieve poëzie, het mag
allemaal van Du Perron, als er maar een persoonlijkheid in doorklinkt. Waar voor
Nijhoff alleen het
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gedicht telt en niet de maker (het ‘perzisch tapijtje’), accepteert Ter Braak de tot
verstening neigende vorm slechts als ‘presenteerblaadje’ van een persoonlijkheid.
Het gaat er om of de schrijver iets te zeggen heeft en stelling durft te nemen. Het
komt in de literatuur niet op de ‘vorm’ aan, maar op de ‘vent’. ‘Men heeft’, zo luidt
het in het Ter inleiding van Forum, ‘voor den dichter den geheelen mensch soms
verwaarloosd, men heeft de poëzie vaak losgemaakt van de rest der aardsche
verschijnselen en haar soms verdacht doen lijken op een esoterischen cultus’.59
Veelal verbleken literaire stellingnames wanneer hun representanten er het zwijgen
toe doen. Zo niet de functieomschrijving van literatuur van het Forumduo. Ook na
de dood van Ter Braak en Du Perron (1940) bleven hun denkbeelden voortleven.
In de naoorlogse jaren bleek onder meer H.A. Gomperts een even getrouw als
scherpzinnig discipel, die in het tijdschrift Libertinage het Forum-standpunt met verve
verkondigde.60
Tegenwoordig zijn dominerende functieomschrijvingen van de literatuur nauwelijks

meer aan te treffen. Er is eerder sprake van een poëticaal pluralisme, dat zowel
ruimte geeft aan vertegenwoordigers van de ‘zuivere’ als aan die van de ‘onzuivere’
poëzie.61 De expliciet geformuleerde, normatieve functieomschrijvingen van weleer
hebben bij gelijktijdige versmalling van het literatuurbegrip zelf het veld moeten
ruimen. Er heerst nu een democratisch ogende ‘elk wat wils’-attitude, waartegen zo
nu en dan een nieuwe lichting schrijvers, zonder veel succes overigens, in het
geweer komt. Er is wel beweerd dat de aanvankelijk scherp getrokken grenzen
tussen literatuur en lectuur beginnen te vervagen, onder meer omdat de boekhandel
in de distributie van literatuur niet langer het alleenrecht heeft.62 Boekenclubs,
grootwinkelbedrijven en supermarkten hebben immers naast een assortiment aan
massalectuur tegenwoordig ook literaire toppers in de aanbieding. Voor somberheid
lijkt echter nauwelijks aanleiding. Het literatuurbegrip mag van recensent tot
recensent verschillen, in het scheiden van kaf en koren leggen zij nog altijd een
grote eensgezindheid aan de dag.
De onderscheiden functies die in de loop van de tijd aan de literatuur werden

toegedicht, lieten niet na de oorspronkelijke genrehiërarchie aan te tasten. Het
prescriptieve karakter van de klassieke en classicistische poëtica sloot bij voorbaat
bepaalde genres uit. De top van de hiërarchische piramide vormde het epos, eerder
een onaantastbaar ideaal dan een genre dat kon bogen op succesvolle realisatie.
Elke Nederlandse auteur van formaat, van Vondel tot Bilderdijk, heeft er zich op
stuk gebeten. Vlak daaronder volgde de tragedie, vervolgens diverse ‘lyrische genres’
en de komedie. Onder koepelbegrippen als ‘poëzie’ en ‘dichtkunst’ waren deze
tekstsoorten in ‘gebonden vorm’ serieuze kandidaten voor de zich al in de
zeventiende eeuw vormende literaire canon. Prozateksten van betogende of
narratieve aard, zoals de novelle, het verhaal en ook de roman, hoe populair vaak
ook bij de lezer, beschikten niet over adelsbrieven uit de klassieke oudheid en waren
hors concours. Zolang de autoriteit van de klassieken onbetwistbaar was, dat wil
zeggen tot ongeveer het begin van de negentiende eeuw, werden er nauwelijks
bressen geschoten in deze genrehiërarchie, al illustreren bijvoorbeeld de
Nederlandse achttiende-eeuwse varianten op Fontenelles befaamde literaire
‘landkaart’, Description ce l'empire de la Poésie, hoe de roman uit de literaire
achterstegen langzaam begint op te schuiven in de richting van het literaire centrum.63
De tweedeling in ‘hoge’, dat wil zeggen onder auspiciën van de klassieken
gesanctioneerde, literatuur en ‘lage’ letterkunde mag een zeventiende-eeuw-
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se constructie zijn, het zal een dankbaar onderscheid blijven, tot op de dag van
vandaag. Alleen worden de criteria voor die tweedeling niet langer door een
genrehiërarchie bepaald, omdat het hele genresysteem op het eind van de achttiende
eeuw op de helling gaat. Het epos raakt ook als uitdaging uit de gratie. De tragedie
moet mengvormen als het burgerlijk drama en toneelspel naast zich dulden. De
lyriek, aanvankelijk opgedeeld in een heel stelsel van subgenres vanaf de hoge ode
tot het betogende leerdicht, maakt zich grotendeels los uit die systematiek en wordt
in de negentiende eeuw vooral langs thematische en gelegenheidslijnen
georganiseerd: verzetspoëzie, huiselijke, godsdienstige, politieke poëzie, het
descriptieve gedicht en de versvertelling. Met name de godsdienstige en de huiselijke
gelegenheidspoëzie zullen in de tweede helft van de negentiende eeuw zo inspelen
op voorkeur en bevattingsvermogen van de gemiddelde burger, dat kritische geesten
als Busken Huet met deze domineespoëzie korte metten maken en Kloos die
doorsneedichterlijke praktijk in een directe confrontatie met zijn eigen poëticale
stellingname tot aan de grond toe afbreekt. De poëzie is niet langer een
gemeenschapsspel, maar een individueel artistiek uitdaging. De dichter bekommert
zich niet langer om verstaanbaarheid en toegankelijkheid bij een groot publiek, maar
schrijft slechts voor zichzelf en enkele congeniale intimi. Die dichterlijke attitude
zullen vele twintigste-eeuwse lyrici overnemen en ook parten spelen. De moeilijke
toegankelijkheid, zo niet de hermetische geslotenheid van een aantal dichters heeft
het fenomeen van de poëzie vervreemd van de doorsnee-lezer. Het geringe aantal
poëzieuitgaven per jaar en ook de veelal beperkte oplagen maken duidelijk dat voor
de verzilvering van Kloos' devies ‘poëzie is een zaak van weinigen voor weinigen’
een prijs is betaald.
Van alle genres die al in de zeventiende eeuw vertegenwoordigd waren, is de

ontwikkeling van de roman de meest spectaculaire. Kwantitatief en veelal ook
kwalitatief heeft dit eens zo nederige genre alle andere tekstsoorten overvleugeld.
De Rise of the Novel begint ook in Nederland in de achttiende eeuw, zij het in de
laatste decennia. Het succes van de roman in de negentiende eeuw werd mede
bevorderd door een tweetal intra-literaire tendenties. In de eerste plaats lijkt er rond
1830 een verzadigingspunt bereikt in de productie en consumptie van poëzie. De
dichtkunst, aldus Jacob Geel in een lezing onder de titel Lof van het proza (1830),
voelt zich heden ten dage niet helemaal op haar gemak en voor de behoeften van
deze tijd lijkt het proza een meer geëigend uitdrukkingsmiddel. Ruim tien jaar later
neemt De Gids-redactie dit standpunt over en roemt het proza als het meest
adequate voertuig voor gedachten en gevoelens. Die sympathie voor het proza
werd voorts versterkt door de rage van het fenomeen van de historische roman, die
naWalter Scotts eerstelingWaverley (1814) en latere bestsellers als Ivanhoe (1821)
en Kenilworth (1821) in heel Europa een ‘scottomanie’ deed ontstaan64 en, zij het
met enige vertraging, eerst de Nederlandse lezers en vervolgens ook de Nederlandse
romanschrijvers voor zich wist te winnen. Mochten sommigen openlijk over een
‘bastaard’-genre spreken, anderen zagen in de opkomst van een genre waarin
interessante historische kennis gekoppeld werd aan spannende fictie, het volwassen
worden van de roman.65 De paria en parvenu van weleer groeide uit tot een genre
met terecht artistieke pretenties. En dat is de roman gebleven tot aan de dag van
vandaag. Als men de etalages van de boekhandel en de literaire supplementen van
de dag- en weekbladen bekijkt, dan blijkt de roman een koekoeksjong, dat vrijwel
alle andere literaire tekstsoorten naar de rand van het literaire nest heeft gedrukt.
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Ontlezing en ontnationalisering

In maart 1999 kruisten in NRC Handelsblad Andries van den Broek van het Sociaal
en Cultureel Plan Bureau en de directeur van de stichting Collectieve Propaganda
van het Nederlandse Boek, Henk Kraima, de degens. De laatste had beweerd dat
er in Nederland meer dan ooit gelezen werd, dat er van ‘ontlezing’ geen sprake was
en dat het literaire boek het bovendien in populariteit won van de streekroman en
het prachtboek over de tuinverzorging. Van den Broek wilde wel toegeven dat er
weliswaar meer boeken gekocht werden dan in de jaren tachtig, maar die groeiende
boekenberg zou veel weg hebben van de vroegere boterberg: er zouden meer
boeken worden aangeschaft dan werkelijk gelezen.
Opmerkelijke verschuivingen in de vrijetijdspatronen zouden daar debet aan zijn.

Zo was het aantal uren dat jongeren tussen de 12 en 20 jaar lezend doorbrachten,
teruggelopen van 2,2 uur per week in 1975 tot 0,7 uur in 1995. Ook bij de hoger
opgeleiden viel een teruggang waar te nemen: lazen zij in de jaren zeventig
gemiddeld 2,7 boek per maand, in 1995 waren dat er nog maar 2. Al eerder werd
zo'n ontlezingstendens door onderzoekers waargenomen: terwijl de Nederlanders
over steeds meer vrije tijd gingen beschikken, liep hun ‘leestijd’ met meer dan de
helft terug in de periode 1950-1990.66 Relatief veel vrije tijd staken Nederlanders
daarentegen in het reizen, maar ook wie aan een ‘voyage autour de ma chambre’
de voorkeur gaf, kon gemakkelijk om het boek heen: radio, televisie, computerspel
en sinds kort internet zijn geduchte concurrenten geworden.
Bij doemdenkers die in de ontlezing een verval van de cultuur zien, vormt met

name de televisie het zwarte schaap. Redelijk neutraal betoonde zich in 1951 - de
televisie stond nog in de kinderschoenen - de futuroloog Fred L. Polak, toen hij
onder meer de stelling poneerde dat de televisie ‘naar draagwijdte, werkingssfeer
en tijdswende op één lijn’ te stellen zou zijn met uitvinding van de boekdrukkunst.
Als ‘biblium pauperum’ zou de televisie een weg gaan omgekeerd aan die van het
boek: niet afzakken van de elite naar de massa, maar opklimmen van de massa
naar de elite.67 Recentelijk hebben Maarten Doorman en Michael Zeeman in hun
inleiding op de bundel Het scherm der verbeelding gesteld dat het fenomeen van
de televisie, of het nu gaat om de registratie van opera's en concerten dan wel om
gesprekken met schrijvers en wetenschappers, in hoge mate bijdraagt aan het beeld
dat wij vormen van wat cultuur is; ‘van wat er toe doet en hoe er naar gekeken en
geluisterd moet worden’.68 In dezelfde bundel poneert Nelleke Noordervliet dat de
televisie de functie van de openbare bibliotheek heeft overgenomen: ‘Je haalt eruit
wat van je gading is.’69 Jan Blokker heeft het in zijn bijdrage over ‘de ontdeftiging
van. de traditionele cultuurdrempels’. De televisie zou het gewonnen hebben en de
‘ontlezing’ in de hand hebben gewerkt. Als reactie zouden dag- en weekbladen een
cultuur hebben ontwikkeld van steeds meer illustraties bij ‘blonde’ onderwerpen die
in steeds kortere stukken zouden worden aangeboden.70Wellicht het meest somber
liet de Leidse historicus Blockmans zich onlangs uit.
Eeuwenlang, aldus Blockmans, werd de Europese cultuur van onderop en van

bovenaf gevormd door diverse beschavingsinstituten. Tegenwoordig zou dat vrijwel
uitsluitend gebeuren door de commercieel gedomineerde audiovisuele media die
de markt overspoelen met Angelsaksische producten. ‘De culturele diversiteit die
de kracht en de dynamiek van Europa heeft gevormd, dreigt hierdoor te vervlakken
tot een westerse monocultuur.’71
Men kan erover blijven twisten in hoeverre de nieuwe media afbreuk hebben

gedaan aan
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‘Ik was een lezer’, affiche van de CPNB, de stichting Collectieve Propaganda van het
Nederlandse Boek, 1973. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam.

D.W. Fokkema en Frans Grijzenhout, Rekenschap: 1650-2000



256

de leescultuur. Onderzoek naar de onderlinge samenhang van de verschillende
media (intermedialiteit) staat in Nederland echter nog in de kinderschoenen. Ook
moeten medium en message niet met elkaar verward worden. Het valt echter niet
te ontkennen dat de nieuwe media, waaronder sinds kort ook het internet, de meest
uiteenlopende vormen van cultuur toegankelijk hebben gemaakt voor iedereen, juist
ook buiten Europa. Zij hebben in een verrassend hoog tempo bijgedragen aan zowel
de democratisering als de internationalisering van de cultuur in brede zin en, naar
het zich laat aanzien, zal hun invloed alleen maar toenemen. Zowel de
democratisering als de internationalisering zetten daarbij het begrip ‘Nederlandse
literatuur’ behoorlijk onder druk. De elite was er in de negentiende en de eerste helft
van de twintigste eeuw vooral op uit om de ‘hoge’ literatuur af te schermen tegen
allerlei vormen van gemakkelijke uitspanningsliteratuur en kitsch en zij slaagde daar
moeiteloos in. Tegenwoordig zijn de grenzen veel minder markant, mede omdat
volgens pessimisten als Ron Kaal de elite eigenhandig in de weer is om die
grenslijnen uit te wissen. De room zou ‘uit de cultuur verdwenen’ zijn, niet omdat
de drempels van het cultuuraanbod voor bredere lagen van de bevolking zijn
geslecht, maar omdat de culturele elite tegenwoordig veel minder veeleisend is
geworden en ‘de platheid en het gewone’ verheerlijkt.72
Van de beduchtheid voor de ‘vertaalwoede’ die de nationale identiteit zou kunnen

aantasten, zo typerend voor de omgang met de buitenlandse letterkunde vanaf het
einde van de achttiende eeuw tot ver in de negentiende eeuw, is tegenwoordig niets
meer te merken. Het nationaal-eigene vormt al lang geen thema meer in onze
multiculturele samenleving. ‘“Onze” cultuur bestaat niet meer’, zo luidt de
aankondiging op de voorflap van een bijdrage van Sjaak Koenis in een recent
Boekmancahier.73De geringere kloof tussen een ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur heeft volgens
deze auteur een pendant in de ‘afnemende afstand tussen verschillende (nationale)
culturen, die het gevolg is van mondialisering en migratie’. Illustratief voor het
wegebben van het nationale sentiment is het recente besluit van de CPNB om
Salman Rushdie te verzoeken het boekenweekgeschenk voor het jaar 2001 te
schrijven en het verlenen van subsidies door het Fonds van de Letteren aan in
vreemde talen schrijvende migranten. Niet langer - zo mogen we die opmerkelijke
koersverandering, die nauwelijks negatieve reacties heeft losgemaakt, interpreteren
- gaat het er om het Nederlandse boek te promoten, maar om de verkoop van de
literatuur in algemene zin te stimuleren.
De Nederlandse cultuur in Europese context vormde het centrale thema van het

onderzoeksprogramma dat met dit boek wordt afgesloten. De literatuur kreeg als
doorgeefluik en hoeksteen van de Nederlandse culturele identiteit daarin terecht
veel aandacht, maar het is de vraag of bij een voortgang van de ‘ontnationalisering’
van de Nederlandse literatuur het nog loont bij een volgende momentopname,
bijvoorbeeld in het jaar 2050, de nationale literatuur nog apart te behandelen in
plaats van een comparatistisch standpunt te kiezen. De mondiaal denkende
projectontwikkelaar Rijklof Michael van Goens zou er niet rouwig om zijn.
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10 Muziek en muziekleven
Emile Wennekes

‘Andere rassen zingen, spelen viool, oefenen ijverig en grondig piano; in Italië hoort
men muzikale uitingen op mandolines en guitaren, de Schot vermaakt zich met het
barbaarsche geraas van zijn bagpipe, en de stammen der Zuid-Amerikaansche
Mycetes brullen zelfs in koor. In Holland evenwel is het produceeren van min of
meer in een systeem thuis behoorende klankenreeksen een bij uitstek onder het
begrip Zondag vallende bezigheid geworden.’ Kortom: ‘de melomanie van den
Hollander is een harmonium-muzikaliteit.’1
Zelden werd de relatie tussen de Nederlander en de muziek zuurmuiliger

geformuleerd dan de componist en criticus Willem Pijper deed in zijn polemisch
opstel ‘De antimuzikaliteit van den Hollander’ (1929). Maar Pijper staat in zijn oordeel
geenszins alleen. Het lijkt een historische evidentie dat de Nederlander weinig kaas
heeft gegeten van de toonkunst en dat de muzikale infrastructuur hier te lande van
oudsher te wensen over laat - in ieder geval steken deze noties door de eeuwen
heen steeds opnieuw de kop op.
Van het ruim zevenhonderd bladzijden tellende 1650: Bevochten eendracht werd

voor het vaderlandse muziekleven slechts een bescheiden tiental pagina's
gereserveerd. Ook 1800: Blauwdrukken voor een samenleving laat nauwelijks ruimte
voor een andere conclusie dan dat wij ons, een enkele gunstige uitzondering
daargelaten, wat muzikaliteit betreft, mogen ‘rangschikken onder die volken welke
onder eenen droevigen, duisteren en nevelachtigen hemel wonen’.2 Pas aan het
einde van de negentiende eeuw neemt het vertrouwen in de eigen muzikaliteit - zij
het dan vooral in uitvoerende zin - toe, wanneer het nog jonge Concertgebouworkest
in staat blijkt musici van internationale naam en faam aan zich te verplichten, zoals
te lezen valt in 1900: Hoogtij van burgerlijke cultuur.3 Toch kon de cultuurhistoricus
Gerard Brom nog in 1939 noteren dat Holland ‘schrijft met de linker- en schildert
met de rechterhand’.4 Met alle waardering voor de beide genoemde kunstuitingen
zag Brom voor de muziek niet eens een ledemaat weggelegd.
Voor deze pessimistische inschatting moge wat te zeggen zijn, toch behoeft zij

enige kanttekening. Allereerst is het opmerkelijk dat juist de muziek (of beter
misschien: het musiceren) door de eeuwen heen zo'n veelbeproefd thema vormde
in de beide kunstdisciplines waaraan Brom refereerde (kleurenplaat III). Zo zijn er
gedurende de periode 1450 tot 1800 zeker tweehonderdvijftig afbeeldingen te vinden
waarop het klavecimbel figureert.5 Hieraan is wel de conclusie ontleend dat er in
ons land op aanzienlijke schaal in huiselijke kring moet zijn gemusiceerd.6
Tegelijkertijd vormt de muziek ook al eeuwen een saillant thema in de literatuur; zij
figureert volop vanaf de middelnederlandse Arthurroman Merlijn tot in het werk van
Constantijn Huygens, van Rhijnvis Feith tot Multatuli, bij Frederik van Eeden en
Louis Couperus, zowel als bij Harry Mulisch en
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Willem Pijper (1894-1947), MuziekGroep Nederland, Amsterdam.

A.F.Th. van der Heijden.7 Deze (op zichzelf interessante en in cultuurhistorisch
opzicht dankbare) zijweg van het functioneren van muziek binnen andere
kunstuitingen zal in dit hoofdstuk echter buiten beschouwing worden gelaten.
Een belangrijker kanttekening bij de uitspraak van Brom is dat muziek zich maar

lastig laat vergelijken met de beeldende kunst of de literatuur. In deze laatste
disciplines richt de kunstenaar zich vrijwel rechtstreeks met zijn werk tot de lezer of
de beschouwer, terwijl bij muziek de ‘receptie-theoretische keten’ met minstens één
stap verlengd dient te worden, namelijk met de musicus als interpretatieve
intermediair tussen componist en luisteraar. De musicus vormt daarmee een
wezenlijke factor voor de appreciatie van het compositorisch kunstwerk. Om die
reden zal in het onderstaande een expliciet onderscheid worden gemaakt tussen
de ‘productieve’ toonkunst - het componeren - en de ‘reproductieve’ toonkunst,
waarmee het veelomvattende terrein van demuzikale uitvoeringspraktijk kan worden
omschreven.
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Dat Brom ten aanzien van de eerste categorie weinig reden zal hebben gezien de
muziek een ledemaat toe te kennen is wel begrijpelijk. Het aantal internationaal
invloedrijke componisten van Nederlandse origine is de afgelopen driehonderdvijftig
jaar beperkt gebleven.
Jan Pieterszoon Sweelinck zou hier genoemd mogen worden, Willem de Fesch

of Pieter Hellendaal, en uit later jaren misschien Henk Badings, Theo Loevendie of
Louis Andriessen. Met de reproductieve toonkunst daarentegen slaat Nederland
vanouds een beter figuur, zeker wanneer ook de instrumentenbouw of het
muziekdruk- en uitgeverijbedrijf onder deze categorie worden geschaard. Het
Koninklijk Concertgebouworkest en zijn dirigenten genieten intussen wereldwijde
faam, evenals enkele kleinere muziekgezelschappen, zoals het Orkest van de
Achttiende Eeuw, The Amsterdam Baroque Orchestra of het Schönberg Ensemble.
Instrumenten van Nederlandse makelij zijn tot ver buiten de landsgrenzen te vinden,
terwijl in de Nederlanden menig vooraanstaand componist (Locatelli!) of
(muziek)theoreticus (Descartes!) zijn uitgever vond.
De invloedrijke musicoloog Eduard Reeser schreef al dat het ontbreken van

beroemde componisten van Nederlandse origine allerminst inhoudt ‘dat in deze
streken geen intensief muziekleven zou hebben bestaan; integendeel, er zijn bewijzen
te over dat hier te allen tijde en in alle lagen van de bevolking met veel animo is
gemusiceerd, en het bestaan van een uitgebreid repertorium aan volksliederen uit
de Middeleeuwen en Renaissance maant ons er toe met de zegswijze “Frisia non
cantat” voorzichtig te zijn, al waren de melodieën vaak van uitheemse oorsprong’.8
In de Renaissance bevonden zich reeds in bijna alle Europese staten zangers uit
de Lage Landen. Musici uit Brabant, Limburg, Henegouwen en Vlaanderen
bekleedden niet zelden invloedrijke posities in het buitenland.
Het is daarom zo verwonderlijk niet dat de Italiaan Lodovico Guicciardini, die zijn

ervaringen met de cultuur van ons land vastlegde in zijn Descrittione di tutti i Paesi
Bassi altrimente detti Germania Inferiore (1567), zich uitgesproken lovend uitliet
over de muzikaliteit van het Nederlandse volk: ‘Questi sono veri maestri della Musica,
e quelli, che l'hanno ristaurata e ridotta a perfettione.’ (Zij zijn ware meesters in de
muziek en zij hebben haar hersteld en tot volkomenheid opgevoerd).9 Inderdaad,
de ‘Nederlandse contrapuntisten’ - de toonmeesters van het ragfijne vervlechten
van meerstemmige melodielijnen onder wie Johannes Ciconia, Clemens non Papa,
GuillaumeDufay, Josquin Desprez en Jacob Obrecht - waren een fenomeen, vooral
in het zuiden van Europa. Dat hun namen zijn overgeleverd heeft evenwel alles te
maken met het feit dat zij ook componeerden.l0 Bovendien zijn deze musici allen
van Zuid-Nederlandse origine, en kunnen derhalve moeilijk ten tonele worden
gevoerd als directe voorlopers van het hier beschreven Noord-Nederlandse
muziekleven.
Op het moment dat Guicciardini zijn loftuiting aan het papier toevertrouwde was

de vrije val van het aanzien van de Nederlanden als muzieknatie feitelijk al
onafwendbaar. Bij het begin van de periode waarover dit hoofdstuk handelt, zo
omstreeks 1650, hadden de componisten van de Lage Landen hun leidende positie
reeds verloren. De ooit zo vruchtbare Nederlanden schijnen onlangs ‘so dorre’
geworden te zijn, ‘dat men in eenige jaren herwaarts, het minste niet en heeft konnen
achterhalen, het geene eigentlijk dienen soude tot oprecht vermaak’.11 Zo schreef
de Rotterdamse uitgever en componist Joannes Geertsom in 1652 in het voorwoord
tot zijn uitgave van Italiaanse Canzonette amorose, liefdesliederen in een levendige
dramatische stijl die duidelijk maken dat er zich intussen een ander stilistisch en
daarmee esthetisch ideaal had aangediend.
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Stijlgeschiedenis in vogelvlucht

Het beschrijven van het muziekleven over een zo forse periode als in dit hoofdstuk
kan bezwaarlijk zonder enige aandacht voor de stilistische ontwikkelingen die de
toonkunst in deze eeuwen heeft doorgemaakt - juist ook vanwege de implicaties
hiervan voor de uitvoeringspraktijk. Daar komt bij dat muziek natuurlijk a fortiori een
kunstvorm is die los staat van nationale grenzen; geografische demarcatielijnen zijn
permeabel in de kunsten, zeker in de muziek. Gaandeweg de zestiende eeuw
verdween de school van ‘Nederlandse’ contrapuntisten, waarbij de polyfonaliteit
(dat wil zeggen het sterk horizontaal gedachte muziekconcept met ritmisch en
melodisch zelfstandige stemmen) steeds meer naar de achtergrond verdween ten
gunste van eenmeer ‘monodische’ stijl van een eenstemmige, veelal vocale solostem
met een eenvoudige akkoordische begeleiding. Deze ontwikkeling hield direct
verband met de genese in Florence rond 1600 van het nieuwe genre van de opera.
Hiervan was men in de Republiek al snel op de hoogte, getuige uitspraken van
Constantijn Huygens.
In de monodische stijl gaat de solostem vergezeld van een gevarieerde

harmonische begeleiding, de voor de barokmuziek karakteristieke ‘basso continuo’
van een akkoordinstrument dat wordt bijgestaan door een veelal gestreken bas.
Het instrument werd niet langer beschouwd als remplaçant van de menselijke stem,
zoals dat in de Renaissance nog vaak het geval was, maar kreeg in toenemende
mate een eigen functie. Aanvankelijk deden instrumenten nog louter dienst ter
begeleiding. Al gauw ontwikkelde de instrumentale muziek echter zelfstandige
vormen, zoals sonates, suites en soloconcerten. Vanaf de tweede helft van de
achttiende eeuw groeide de sonate voor orkest uit tot de symfonie. Zij zou tot in de
twintigste eeuw een toonaangevend instrumentaal genre blijven waarin het steeds
omvangrijkere orkestapparaat uitstekend kon gedijen, zoals de massale bezettingen
van de symfonieën van Gustav Mahler en Anton Bruckner klinkend illustreren.
Met de instrumentale muziek emancipeerde zich in de negentiende eeuw ook de

dissonant, de wringende samenklank die traditioneel in de navolgende consonant
zijn harmonische rustpunt vond. Die spanningsontlading werd gaandeweg steeds
langer uitgesteld (met het dissonante openingsakkoord van RichardWagners opera
Tristan und Isolde als epochemakend voorbeeld) en door de Wener Arnold
Schönberg en de zijnen in de eerste decennia van de twintigste eeuw zelfs taboe
verklaard. Demate van vergrijp tegen de tonale orde - de fundamentele vormgeving
van de muziek sedert de zeventiende eeuw - vormde in de twintigste eeuw in
toenemendemate een graadmeter voor de moderniteit van de componist. Het tonale
stelsel verloor daarmee zijn alleenheerschappij. Daarvoor in de plaats kwamen tal
van alternatieven, waarbij de twaalf tonen van het octaaf door de ‘serialisten’ (onder
wie Pierre Boulez en Karlheinz Stockhausen) aan meer of minder strenge
reeksmatige ordeningen werden onderworpen. Vanaf de jaren zeventig van de
twintigste eeuw presenteren componisten evenwel steeds vaker een persoonlijk
alternatief om tot een nieuwe harmonische ordening te komen. Zo werkt in Nederland
Peter Schat met zijn ‘Toonklok’-theorie, Cornelis de Bondt met zijn computermodellen
en Richard Rijnvos met het magische vierkant.
De muziekgeschiedenis van de Republiek is die van de Europese

muziekgeschiedenis ‘gezien door een verkleinglas’, schreef musicoloog Rudolf
Rasch.12 Deze vergelijking blijft
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ook in latere perioden haar geldigheid behouden. Pas na de TweedeWereldoorlog,
na eeuwen van intensieve absorptie van buitenlandse invloeden, is er voor het eerst
sinds de Renaissance weer een bescheiden, omgekeerde impuls waarneembaar.
Deze bestaat uit een specifiek Nederlandse vorm van improviseren, vol van ironie
en relativerend vermogen.13 De gehele periode overziend, mag worden
geconcludeerd dat de plaats van Nederland in de muziekgeschiedenis van de
afgelopen vier eeuwen er in productief opzicht een was van trouwe, zelfs wat
degelijke trendvolger. Op bescheiden afstand, maar met warme belangstelling
werden de ontwikkelingen in het buitenland gevolgd en met vakmanschap
geaccapareerd. In de zeventiende eeuw was het concertrepertoire Italiaans
georiënteerd. In de daaropvolgende eeuw ging de belangstelling vooral uit naar het
ook op cultureel terrein overheersende Frankrijk, terwijl in de negentiende eeuw het
Nederlandse componeren onder een sterke Duitse invloed kwam te staan. In de
loop van de twintigste eeuw vormt het Nederlandse muziekleven steeds meer een
internationale smeltkroes, waarin met name de invloed van de (Afro-)Amerikaanse
muziek overheersende vormen aanneemt, terwijl tegelijkertijd de belangstelling voor
niet-westerse culturen zijn weerslag heeft op zowel de productieve als de
reproductieve toonkunst.

Hof, kerk en stad

De golfslag van de af en aan spoelendemuziekstromingen, van komende en gaande
genres, wordt steevast gebroken op de strekdam van het maatschappelijk
functioneren van de muziek. De maatschappelijke context van de reproductieve
toonkunst is in een cultuurhistorisch kader minstens zo belangrijk als de
muziekintrinsieke ontwikkelingen van de productieve toonkunst. De functie van
muziek en musiceren vertoont over de laatste vier eeuwen de nodige
accentverschuivingen. Muziek was van oudsher een dienende ‘kunst’, een
diverterende kunstvorm die geliefd was om de tijd aangenaam te passeren. Zij werd
ingezet als een medium ter opsmuk van feestelijke gebeurtenissen aan hoven en
in steden, zowel als bij universitaire en kerkelijke festiviteiten. Daarin wijkt Nederland
nauwelijks af van omringende landen, wel in de schaal waarop en de intentie
waarmee dit gebeurde.
Dat het Nederlandse muziekleven in Europees perspectief een eigen dynamiek

vertoont is in de eerste plaats het gevolg van het nagenoeg ontbreken van een
hofcultuur, zoals ook te lezen valt in 1650: Bevochten eendracht.14 Het muziekleven
van die tijd is bij uitstek burgerlijk van karakter te noemen. Terwijl de Europese
muziekcultuur in de achttiende eeuw primair een muziekcultuur is van de Europese
vorstenhoven,l5 kenden de Nederlanden, in vergelijking tot bijvoorbeeld Italië,
Frankrijk of de Duitse keurvorstelijke hoven, amper een muzikale hofcultuur van
enig belang. Het hof van stadhouder Willem V moge kleinschalig zijn geweest,
internationaal georiënteerd was het zeker wel.16 De rondtrekkende virtuozen die het
stadhouderlijk hof aandeden, speelden evengoed in Londen en Parijs. ‘Italiaanse
en Duitse virtuozen die naar Londen willen, pleisteren gewoonlijk in Den Haag om
hier met het geven van concerten genoeg geld te verdienen om hun reiskosten te
recupereren’, schreef de Engelse doctor musicae Charles Burney in 1772 na zijn
bezoek aan ons land.17
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Enkele jaren daarvoor, in het seizoen 1765-66, was ook de familie Mozart op
uitnodiging van prinses Carolina van Oranje-Nassau hier te gast voor het geven
van concerten. Door ziekte van de kinderen werd het verblijf van de Mozarts in
Nederland verlengd tot een ver-
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blijf van acht maanden. Vader Leopold berichtte bij die gelegenheid over de
uitstekende kwaliteit van de orgels alhier en over het Wilhelmus dat volgens hem
door werkelijk iedereen in Holland lustig werd gezongen. Wolfgang schreef er een
reeks van variaties over.18 Tot de werken die de jonge Mozart in Nederland
componeerde, behoren ook de acht variaties KV 24 voor klavier op het lied Laat ons
juichen, Batavieren! van de Duitse musicus Christiaan Ernst Graf, de stadhouderlijke
kapelmeester.
Dit kapelmeesterschap betekende in de tweede helft van de achttiende eeuw

verreweg de belangrijkste muzikale functie die een musicus in de Republiek der
Verenigde Nederlanden kon bekleden. Wekelijks dirigeerde Graf de hofconcerten,
terwijl hij bovendien tot taak had gelegenheidscantates te componeren. De musici
van de hofkapel waren voor een belangrijk gedeelte van Duitse komaf. Het hof
ondersteunde verder het Franse Theater in Den Haag, waar naast het gesproken
toneel ook muziektheater werd gegeven en dat later wel is gekwalificeerd als een
van de beste Franstalige theatergezelschappen van Europa.19 Leden van de hofkapel
speelden ook mee in het orkest van de Franse opera. Dat politieke cesuren in
Nederland geen geweldig grote muziekhistorische gevolgen hebben, onderstreept
het einde van de Republiek in 1795. Weliswaar betekende dit tevens het einde van
de stadhouderlijke kapel, de opera- en concertpraktijk gingen nochtans op oude
voet verder. Ook de TweedeWereldoorlog, zo'n anderhalve eeuw later, resulteerde
geenszins in een artistieke stijlbreuk.20
Een tweede oorzaak waardoor het Nederlandsemuziekleven een eigen dynamiek

vertoont is gelegen in de ten aanzien van de toonkunst nogal repressief ingestelde
Gereformeerde Kerk. Gewapendmet de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs,
waarin deze schreef dat het beter was vijf woorden met verstand te spreken dan
duizend stuks ‘in tongentaal’, wilden de calvinisten met name het orgel met zijn
‘tongwerken’ verbannen uit de kerk. Het gepredikte woord, dáár was het om te doen.
Op verschillende provinciale en landelijke synodes (Dordrecht 1574 en 1578; Delft
1638) werd een fel standpunt tegen het handhaven van de orgels ingenomen, maar
uiteindelijk zou dit er slechts toe leiden dat tijdens de eredienst orgelbespelingen
(en andere instrumentale klanken) niet meer werden toegestaan. In de zeventiende
eeuw laaide de discussie weer op door een op hoge toon gevoerde discussie waarin
ook Constantijn Huygens (voorstander van het gebruik van het orgel ter verbetering
van de gemeentezang) en de Utrechtse hoogleraar Voetius (rabiaat tegenstander)
zich met verve mengden.21De luisterrijke rooms-katholieke kerkmuziek was intussen
naar het zuiden gedreven, en terwijl in het lutherse Duitsland de kerkmuziek door
toedoen van componisten als Heinrich Schütz of Johann Sebastian Bach een grote
bloei beleefde, verschraalde de sacrale muziek hier te lande tot de collectieve
gemeentezang van de honderdvijftig sober gezette psalmen.
Het calvinisme wordt daarom wel als cruciale oorzaak aangewezen van de

teloorgang van de Nederlandse muziekcultuur. Conrad Busken Huet had het in zijn
Land van Rembrand over ‘de oorlogsverklaring’ van de calvinisten ‘aan alle muzikale
vormen zonder onderscheid, op het psalmgezang na’.22 De Duitse musicoloog
Hermann Felix Wirth zag aan het begin van de twintigste eeuw in het calvinisme
eveneens de oorzaak van de ‘ondergang van het Nederlandse volkslied’.23 En wat
te denken van de scheldkanonnade van Willem Pijper waarmee dit essay werd
begonnen? In werkelijkheid ligt deze zaak natuurlijk oneindig veel genuanceerder.
De rijke kerkmuzikale traditie kon immers niet van de ene op de andere dag
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Pieter Saenredam, Interieur van de Grote of Sint Bavokerk te Haarlem, 1636, olieverf op
paneel, 95,5 × 57 cm. Rijksmuseum, Amsterdam. Gezicht vanuit de zuidelijke kooromgang
op het koororgel.
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uit het geheugen worden gewist, zeker niet uit het geheugen van componisten. Nog
lange tijd werden er motetten op Latijnse teksten geschreven. Daarnaast
stimuleerden ook de melodieën van het Geneefse Psalter tot het schrijven van
vocale en instrumentale bewerkingen, ofschoon deze geweerd werden uit de
gebedsdienst. Voor buitenkerkelijk gebruik ontstond daardoor een veelomvattend
liedrepertoire; bij velerlei gelegenheden werden cantates gecomponeerd.24
Met de verwijdering van de orgels uit de kerken zou het uiteindelijk niet zo'n vaart

lopen. De stadsbesturen wisten de sloop in veel gevallen te verhinderen. De kerken,
en daarmee ook de orgels, waren na de Alteratie namelijk stadseigendom geworden.
De stedelijke overheden rekenden het tot hun taak (rooms-katholieke) organisten
op te dragen buiten de erediensten concerten te geven die ook door
andersdenkenden konden worden bezocht.25 Wanneer de kerk geen dienst deed
als plaats voor godsdienstoefening werd zij zodoende opengesteld als openbare
wandelplaats voor de burgerij, waar enkele malen per week werd geconcerteerd.26
Deze ontwikkeling illustreert dat de voor de Republiek kenmerkende spreiding van
de macht in relatief zelfstandig functionerende stedelijke en gewestelijke overheden
ook muziekhistorische implicaties had. De stedelijke overheid ontpopte zich tot een
belangrijke werkgever op muzikaal terrein; met name de post van stadsorganist
werd fel begeerd.
Eeuwenlang vormde het organistschap aan een grote kerk een van de belangrijkste

betrekkingen die een beroepsmusicus kon bekleden.27 Organisten, maar ook de
beiermeesters - niet zelden een personele unie - maakten ondanks de Reformatie
de kerk tot een muzikaal centrum. De klokkenisten zouden vanaf de tweede helft
van de zeventiende eeuw dagelijks het carillon gaan bespelen. Dat was mede het
gevolg van de revolutionaire verbeteringen ingevoerd door de Lotharingse gebroeders
François en Pierre Hemony, die zich omstreeks 1640 in ons land vestigden. Zij
slaagden erin de klokken van de beiaard harmonieus op elkaar af te stemmen,
waardoor de kerktorens reusachtige muziekinstrumenten werden met tonnenzware
basklokken, baritons, tenoren, alten en sopranen die hoog in de toren tot klinken
kwamen en tot ver in de omtrek waren te horen. Vondels verzen leggen getuigenis
af van het grote belang dat al in de zeventiende eeuw aan beiaard en beiaardier
werd toegekend: ‘Ik verhef myn’ toon in 't zingen/ Aen den Aemstel en het Y,/ Op
den geest van HEMONY,/ d'Eeuwige eer van Loteringen.’28 Tot op de dag van vandaag
spreekt de beiaard tot de verbeelding. ‘Het zijn nog steeds de grootste
muziekinstrumenten van de planeet’, schreef componist Peter Schat ruim
tweeënhalve eeuw na Vondel, ‘en zij vormen de authentieke bijdragen van de Lage
Landen aan het wereldmuziekinstrumentenbestand’.29
Van een lagere status dan de organisten waren de eveneens in dienst van de

stedelijke overheid werkzame stadsspeellieden of trompers, die in een stad als
Utrecht tussen 1450 en 1700 nagenoeg alle stedelijke of universitaire feestelijkheden
opluisterden en die zich incidenteel ook op bruiloften lieten horen.30 Ten slotte
bestond er een aanzienlijk aantal vrij gevestigde muzikanten die op kermissen en
in herbergen speelden en die evenals de stadsspeellieden een gedeelte van hun
inkomen als beroepsmuzikant verdienden door het lesgeven aan amateurs. Muziek
was immers een ‘kunstvorm’ die gedurende eeuwen bij voorkeur werd beoefend
door veelal welgestelde dilettanten. In Utrecht werd het tot de taken van de
Domorganist gerekend om basso continuo te spelen bij het stedelijke muziekcollege
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van liefhebbers uit de betere kringen. In het collegium musicum waarborgden vrij
gevestigde muziekmeesters, in het bijzonder zangers en strijkers, het niveau van
het musiceren, daarin bijgestaan door beroepsmusici die fungeerden als ‘phonascus’
of ‘kapellemeester’. Dezen waren aangesteld ‘teneynde het spelen ins goede orde
toe gae’.31
Vanaf het einde van de zestiende eeuw ontstonden in verschillende steden zulke

besloten genootschappen van heren uit betere kringen om gezamenlijk te musiceren
(Arnhem 1591, Amsterdam 1597, Deventer 1623, Utrecht 1631, Nijmegen 1632).
Het aantal muziekcolleges was evenwel te klein om de muzikale infrastructuur
landelijk een doorslaggevende impuls te kunnen geven. Vaak hielden zij slechts
korte tijd stand, terwijl de activiteiten tot in de achttiende eeuw grotendeels besloten
waren, de latere openbare concerten uitgezonderd. De samenkomsten waren wat
betreft omgangsvormen tussen genootschapslid en muziekmeesters streng
gereglementeerd. Demuzikant genoot immers de geringe status van ambachtsman.
Een man van stand hield zich met muziek hooguit orledig ter ontspanning te midden
van belangrijker zaken, zoals een brief illustreert van Constantijn Huygens, secretaris
van onder anderen Frederik Hendrik en verdienstelijk amateurmusicus: ‘je suis
nullement musicien de profession, et ne fay que me délasser là-dessus d'un peu
de plus importantes affaires qui me sont à charge.’32
In de collegia gold een eerbiedige aandacht voor de musiceerpraktijk: ‘Die eenigh

kraekeel aanvangt, hetzy met schelden, ofte andersints, sal tot boete geven vier
schellingen, en komende handgemeen te worden, aght schellingen.’33Het Utrechtse
collegium hanteerde zelfs de spreuk Amat alta silentia musa (de muze houdt van
diepe stilte). Stadsbesturen ondersteunden de collegia welwillend omdat met de in
het ensemblespel getrainde leden goede sier kon worden gemaakt bij de stedelijke
feestelijkheden. In voorkomende gevallen werden trompetters en paukenisten
geleend van de cavalerie van het stedelijk garnizoen.34 Daarmee werd, zij het nog
zeer bescheiden en op stedelijk niveau, een infrastructureel fundament gevormd
voor de nieuwe symfonische orkestpraktijk zoals die zich in de achttiende en
negentiende eeuw zou manifesteren.35 Het collegium musicum groeide gaandeweg
uit tot een orkest van liefhebbers en beroepsmusici; de muziekdirecteur of dirigent
werd de wettige erfgenaam van de phonascus. Als het Collegium Musicum
Ultrajectinum, dat zo'n drie eeuwen heeft standgehouden, programmatisch
representatief is voor andere Nederlandse muziekcolleges, dan mag worden
geconcludeerd dat de muzikale belangstelling actueel en sterk internationaal was
georiënteerd. Dat is waarschijnlijk mede te danken aan de vele in de Republiek
gevestigde, internationaal opererende muziekuitgeverijen als Roger, Le Cène,
Chalon, Witvogel, Hummel en anderen.36
De uitvoeringen van de collegia - doorgaans ging het om zo'n twintig zaterdagen

per seizoen - werden in de achttiende eeuw op last van de stedelijke overheid
openbaar en vrij toegankelijk voor publiek. Met de groei van de orkestomvang en
de daarvoor benodigde concertzaalfaciliteiten namen de kosten van de
muziekuitvoeringen evenwel explosief toe. Om die financiële nood enigszins te
lenigen ging men over tot het heffen van entreegelden. Het huidige
concertabonnementsysteem vindt dan ook zijn oorsprong in de intekening met
vooruitbetaling voor een serie concerten van het muziekcollege. In de decennia
rond 1800 trad geleidelijk aan een nieuw, burgerlijk publiek op de voorgrond als
gevolg van een toenemende interesse bij ontwikkelden voor het culturele
genootschap. De totstandkoming van een stedelijk cultureel publiek is ook in ons
land vooral een bijverschijnsel van de
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Anoniem, Concert ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Maatschappij tot
Bevordering der Toonkunst in het Paleis voor Volksvlijt, 23-25 mei 1879, staalgravure in het
tijdschrift Eigen Haard. Gemeentearchief, Amsterdam.
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Verlichting. Kunsten en wetenschappen werden vanaf de zeventiende eeuw steeds
minder het exclusieve eigendom van kleine elites maar appelleerden in toenemende
mate aan een breder samengesteld cultureel publiek.37 Met de opkomst van dit
nieuwe publiek veranderde ook de functie van de muziek. Zij was er steeds minder
voor het alleen maar aangenaam verpozen, maar werd een welluidende verpakking
van een ideologisch geladen boodschap. Het lied, en dan vooral zijn tekst, dat al
voor patriottische doeleinden was gebruikt, betekende in de verlichte deugdcultus
eveneens een ideaal medium.
Dat realiseerde zich ook het bestuur van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

dat veelvuldig herdrukte bundels met volksliedjes uitgaf en de discussie
aanzwengelde over het ontbreken van deugdelijk en geïnstitutionaliseerd
muziekonderwijs. In het verlengde hiervan, maar muziekhistorisch van aanzienlijk
groter gewicht, zijn de activiteiten van deMaatschappij tot Bevordering der Toonkunst
(opgericht in 1829). Deze landelijke instelling met tal van lokale satellietafdelingen
stelde zich ten doel ‘de zucht voor de Toonkunst, als een deel der schoone kunsten
uitmakende, onder de Natie meer en meer op te wekken en goede muzijkale kennis
te verbreiden’.38Demuziek werd door ‘Toonkunst’ vanuit volksopvoedkundige optiek
gestimuleerd door het uitschrijven van compositieprijsvragen, het toekennen van
muziekbeurzen, het organiseren van muziekfeesten en het entameren van
plaatselijke zangkoren en muziekschooltjes. Voor de muzikale infrastructuur van
Nederland kan het belang van Toonkunst nauwelijks worden overschat. In de vele
steden waarin de Maatschappij binnen afzienbare tijd haar activiteiten ontplooide -
van Dordrecht (1829) tot Enkhuizen (1836), van Rotterdam, Den Haag en Utrecht
(alle 1829) tot Winterswijk (1879) - gaf zij tot ver in de twintigste eeuw het lokale
muziekleven een geweldige impuls door het onaflaatbaar stimuleren van de koor-
en orkestpraktijk ter plaatse.
Het zou evenwel tot 1884 duren vooraleer in Amsterdam het eerste conservatorium

in Nederland onder auspiciën van Toonkunst zou worden opgericht. Tot die tijd
waren Nederlandse musici voornamelijk aangewezen op de vakopleidingen in
Duitsland. Velen studeerden er aan het door Felix Mendelssohn-Bartholdy
geïnitieerde conservatorium in Leipzig. De muzikale band van deze stad met
Nederland heeft dan ook verstrekkende gevolgen gehad voor de aanhoudende
Duitse dominantie in het vaderlandse muziekleven van de negentiende eeuw, terwijl
ook de rol die Nederland speelde in de Europese Bachrenaissance in belangrijke
mate stoelt op de connectie Leipzig-Toonkunst. Zo was het de Duitser Woldemar
Bargiel, een stiefbroer van Clara Schumann, die bij de Rotterdamse afdeling van
Toonkunst in 1870 de Matthäus-Passion in ons land introduceerde, terwijl zijn
opvolger als directeur-dirigent van Toonkunst, Friedrich Gernsheim, Nederland
bekend maakte met Bachs Johannes-Passion.39

Operacultuur

De influx en invloed van musici van buitenlandse herkomst, met name uit Duitsland,
was vanaf de achttiende eeuw aanzienlijk. Zij waren werkzaam aan het hof, hadden
een praktijk als vrijgevestigd toonkunstenaar of kwamen naar Nederland in het zog
van de rondreizende operatroepen uit Duitsland, Frankrijk en Italië. Tot halverwege
de negentiende eeuw bepaalden deze vreemde gezelschappen het operaklimaat
in Nederland. In Den Haag was er de Franse opera, Amsterdam kende zowel een
Frans als een Duits operagezelschap. In
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Rotterdam domineerde de ‘Hoogduitsche Opera’ bijna een halve eeuw het
muziekleven; kort voor 1900 nam de Hagenaar Michel de Hondt het initiatief tot de
Opera Italiana met een keur aan zuidelijke solisten.40
Hoewel er al muzikanten werden ingeschakeld bij de rederijkerskluchten en er

bijvoorbeeld ook aan de Amsterdamse schouwburg al voor 1650 musici waren
geëngageerd voor het opluisteren van toneelstukken en kluchten, vonden de eerste
Nederlandse operaproducties pas in de laatste decennia van de zeventiende eeuw
plaats. Zo werd in 1677 de Amsterdamse schouwburg heropend met een opvoering
van Isis van Jean-Baptiste Lully. De uitgave van de toneelmuziek bij De triomfeerende
min van Carel Hacquart, die wel gekwalificeerd wordt als de eerste Nederlandse
opera, dateert van 1680. Tot het einde van de achttiende eeuw echter dienden
opera's of zangspelen (het verschil is vaak arbitrair) in veel gevallen slechts als
toegift na een ballet in de schouwburg. Het waren veelal buitenlandse (vaak Franse)
werken, waaraan wat kleine passages werden toegevoegd door de Nederlandse
componisten.
Een gunstige uitzondering is het zangspel Zemire en Azor ‘met konstwerken en

ballet’ van Bartholomeus Ruloffs, onder meer dirigent van de Amsterdamse Felix
Meritis-concerten. Zemire en Azor was een publiek succes en haalde in 1784 dertien
opvoeringen, voor die tijd een hoog aantal. Het betreft hier oorspronkelijke muziek
op een Nederlandstalig, zij het uit het Frans vertaald, libretto. Aan het begin van de
negentiende eeuwmaakte de belangstelling voor opera in ons land een sterke groei
door. Mozart was populair, al dan niet in vertaling, terwijl ook Beethoven, Weber en
Auber veelvuldig op het affiche werden geplaatst. Naast deze geïmporteerde werken,
werd ook een aantal soms wat halfslachtige pogingen ondernomen oorspronkelijk
Nederlands repertoire te genereren. Een fraai voorbeeld van zo'n halfslachtige
poging leverde de schrijver en rijksadvocaat Jacob van Lennep. Van Lennep, die
ook commissaris was van de Amsterdamse Stadsschouwburg, produceerde een
libretto in vier bedrijven, getiteld Haarlems Verlossing. De componist van deze opera
is niemand minder dan Gioacchino Rossini, al zal Rossini daar zelf waarschijnlijk
geen weet van hebben gehad. Van Lennep was namelijk zo stoutmoedig om op
fragmenten van verschillende van diens partituren een Nederlandstalig zangspel te
wrochten. Onderwerp: de zege van Witte van Haemstede (een bastaardzoon van
Floris V) op de Vlamingen.We schrijven het jaar 1833, drie jaar dus na de afscheiding
van België, en een periode waarin men zich nog straffeloos kon vergrijpen aan
andermans ideeëngoed.
Ondanks de bekende muziek viel deze muzikale pastiche van Van Lennep als

een baksteen. De zalen bleven leeg. Meer succes had Van Lennep met het libretto
van Saffo, het zangspel waarvoor Johannes Bernardus van Bree de muziek
componeerde. Saffo, naar de gelijknamige lyrische dichteres van Lesbos, bereikte
met vijftien opvoeringen een talrijk publiek, en was in 1834 het gesprek van de dag.
Opera moge een zekere populariteit hebben genoten (het publiek dat het zich
financieel kon veroorloven ging graag naar de opera), maar deze populariteit
spiegelde zich niet of nauwelijks in oorspronkelijke werken van Nederlandse
componisten of librettisten. Halverwege de jaren tachtig kwam hierin enige
verandering. In 1886 werd door Johannes George de Groot het Hollandsch Opera
Gezelschap opgericht, eenmijlpaal voor het Nederlands operarepertoire. Het streven
naar vernederlandsing van het repertoire werd daardoor geïnstitutionaliseerd in ‘een
doelbewuste poging om de vreemde opera's in de eigen taal te laten zingen en
vervolgens ruimte te
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scheppen voor muziektheater van eigen librettisten en componisten’, zoals in 1900:
Hoogtij van burgerlijke cultuur werd beschreven.41
Het ‘Hollandsch’ aan de operaonderneming van De Groot betrof in de eerste

plaats de taal. Er bestonden al gezelschappen die opera's in de Franse taal
uitvoerden, in de Duitse en incidenteel in de Italiaanse, ongeacht het originele libretto.
Tot in de eerste decennia van de twintigste eeuw werd een hele reeks van veelal
slechts kort bestaande operagezelschappen opgericht die zich bedienden van de
Nederlandse taal, een gewoonte die na de Tweede Wereldoorlog in onbruik raakte.
DeWagner-Vereeniging (opgericht in 1883) heeft zich nooit van vertalingen bediend.
Zij realiseerde met vermaarde buitenlandse solisten kwalitatief hoogstaande
producties, aanvankelijk louter met werk van Wagner, in de twintigste eeuw
gaandeweg ook met moderner repertoire, waaronder Bergs opera Wozzeck of
Pijpers Halewijn. De huidige Nederlandse Opera (opgericht in 1986) kenmerkt zich
in het bijzonder door de geactualiseerde, eigentijdse regievoering, die ook buiten
de landsgrenzen sterk de aandacht trekt en het AmsterdamseMuziektheater binnen
een paar jaar tijd op de kaart heeft gezet als een internationaal toonaangevend
operahuis. Het repertoire omvat eeuwen: van Monteverdi tot Louis Andriessen, van
Offenbach, Verdi, Wagner tot Arnold Schönberg, Guus Janssen, Theo Loevendie
en Peter Schat.

Orkestcultuur

In 1777 was in Amsterdam Felix Meritis in het leven geroepen, een genootschap
dat zich niet alleen op de wetenschapsbevordering toelegde, maar ook de kunsten
een warm hart toedroeg. Deze maatschappij nam het initiatief tot Nederlands oudste
concertzaal die ‘opzettelijk en alleen voor de Muzijk’ was vervaardigd. De talrijke
concerten die hier per seizoen exclusief voor leden werden gegeven, stonden in
hoog aanzien.42 Het orkest van Felix was deels geformeerd uit dilettanten,
‘liefhebbers’, en deels uit professioneel geschoolde musici, de ‘meesters’. Hoe
verdienstelijk dit orkest ook was, het kon niet verhelen dat de behoefte aan een
kwalitatief betere orkestvereniging bleef bestaan. Professionele musici uit het orkest
van Felix richtten daarop in 1796 Eruditio Musica op, huurden de Hoogduitsche
Schouwburg af en gaven er iedere zondag, geleid door de dirigent van de
schouwburg Carl Joseph Schmidt, hun concerten.43 In de loop van de negentiende
eeuw zouden steeds meer beroepsorkesten in een niet-genootschappelijk kader
worden geëxploiteerd. Om bij Amsterdam te blijven: in 1849 volgde het Parkorkest,
in 1865 het Paleisorkest, twee instellingen die zich kortstondig verenigden in de
AmsterdamscheOrkestvereeniging. Demeest getalenteerdemusici uit deze orkesten
zouden tenslotte een plaats verwerven in het Concertgebouworkest.44
Pas met de oprichting van dit gezelschap in 1888 kreeg Nederland een instrument

om het musiceren weer op een internationaal plan te brengen.45 Dat de kwaliteit van
de Nederlandse orkesten voor verbetering vatbaar was, was drie jaar eerder
ondubbelzinnig duidelijk geworden door de optredens van de Meininger Hofkapelle
onder leiding van Hans von Bülow. De eerste dirigent van het Concertgebouworkest,
Willem Kes, stond een streng beleid van disciplinering voor van zowel musici als
publiek. Kes voerde een rookverbod in en begon een stringente campagne tegen
het niet alleen te laat maar ook luidruchtig binnenkomen van het publiek. ‘Hij deed
den toehoorders langzamerhand begrijpen,
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L.J. Eymer, Publiek in het Paleis voor Volksvlijt, pentekening, ca. 1880. Gemeentearchief,
Amsterdam.

dat zij te maken hadden met uitvoeringen op een hoog kunstniveau: concerten
waartusschendoor niet gepraat of geloopen kon worden, waarbij men niet thee kon
zitten drinken als in een sociëteit.’46
En daarvan kon Willem Mengelberg de vruchten plukken. Met de komst van

Mengelberg in 1895 brak een glansrijke periode aan voor het hoofdstedelijke
gezelschap. Onder diens leiding ontwikkelde het Concertgebouworkest zich tot een
kwaliteitsgezelschap van internationale statuur. Mengelberg vestigde verschillende
tradities die tot op de dag van vandaag de roep van het Concertgebouworkest mede
bepalen. In 1899 begon hij met zijn jaarlijkse uitvoeringen van Bachs
Matthäus-Passion, terwijl hij zich tevens opwierp als een weldra wereldwijd geprezen
pleitbezorger van het laat-romantische repertoire, de muziek van Gustav Mahler en
Richard Strauss in het bijzonder. Tot ver na 1900 domineer-
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Anoniem, Spotprent op Willem Mengelberg tijdens het dirigeren van ‘Ein Heldenleben’ van
Richard Strauss, in De Ware Jacob, 1903. Universiteitsbibliotheek, Amsterdam. In een
begeleidend gedicht beschrijft Ari Stop de dirigent als volgt:

Ziet den goudblondkrulbehaarde
Ziet den machtig fijnbesnaarde
In zijn smetloos sneeuwwit vest!
Ziet zijn gesoigneerde handjes
Met de schitterdiamantjes
En den fraai gebogen pink!
Ziet zijn sierlijk maatstok zwaaien
Zijn poëtisch oogen-draaien
En zijn houding kloek en flink!
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den vooral Duits-Oostenrijkse componisten de concertprogramma's; vanaf het
tweede decennium van de twintigste eeuw verschuift de belangstelling gaandeweg
naar de destijds actuele Franse muziek (Debussy, Ravel). Menig componist mocht
van Mengelberg ook zelf het orkest dirigeren. Zij waren vaak zeer te spreken over
de kwaliteit van het orkest, getuige de volgende uitspraak van Mahler. Deze schreef
in 1903 vanuit Amsterdam aan zijn echtgenote: ‘Du! mir ist Sehen und Hören
ordentlich vergangen, als meine Dritte losging (...). Das Orchester ist vortrefflich
und sehr gut einstudiert.’47
Met de faam van het orkest verspreidde zich tevens de roem van Mengelberg. Al

in 1905 dirigeerde hij voor het eerst de New York Philharmonic Society, waarna
hem tal van invitaties bereikten om buitenlandse orkesten te komen dirigeren. Ook
in eigen land was Mengelberg een geziene figuur. Getuige een enquête was hij in
de jaren dertig zelfs populairder dan koninginWilhelmina. Tijdens de Duitse bezetting
verspeelde de uit Duitse ouders geboren Mengelberg echter de sympathie van het
Nederlandse publiek door zijn laakbare opstelling. Na de oorlog werd hem een
dirigeerverbod opgelegd;48 vereenzaamd en gedesillusioneerd stierf Mengelberg in
1951 in zijn chalet in de Zwitsere Alpen. Mengelbergs opvolgers als chef-dirigent
van het Concertgebouworkest - Eduard van Beinum, Bernard Haitink, en
tegenwoordig de Italiaan Riccardo Chailly - consolideerden en versterkten de
internationale reputatie van het hoofdstedelijke muziekgezelschap dat anno 2000
nog altijd geldt als een van de belangrijkste Mahler-orkesten ter wereld, waarvan
samenspel en klank mondiaal worden geprezen.
In de decennia rond 1900 zagen meerdere symfonieorkesten het licht. Nog in de

negentiende eeuw ontstonden de Groninger Orchest Vereeniging (voorloper van
het Noordelijk Filharmonisch Orkest), het Utrechtsch Stedelijk Orchest, de Arnhemse
Orkestvereeniging (voorloper van Het Gelders Orkest) en het Maastrichts Stedelijk
Orkest, dat pas tijdens de bezetting professionaliseerde en na de oorlog werd
herdoopt tot het Limburgs Symfonie Orkest. Na de eeuwwisseling volgden het
Residentie-Orkest in Den Haag (1903) en het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest
(1918). Uiteindelijk zou vrijwel iedere provincie, Drenthe en Zeeland uitgezonderd,
zijn eigen symfonieorkest krijgen.49 Na de oorlog ontstonden bovendien het Radio
Filharmonisch Orkest en het Radio Symfonie Orkest.
De Nederlandse orkesten kwamen veelal voort uit particulier initiatief. De overheid

participeert vanaf 1918 in bescheiden mate in de financiering en instandhouding
van de gezelschappen. Na de Tweede Wereldoorlog wilde de rijksoverheid
beleidsmatig echter inspraak in het bestel. Dit resulteerde onder meer in een
gearrangeerd huwelijk tussen het Utrechts Symfonie Orkest, het Amsterdams
Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest. Gedrieën vormen zij sinds
1985 het Nederlands Philharmonisch Orkest. Op aandringen van de politiek
fuseerden ook de orkesten uit Groningen en Leeuwarden in 1989 tot het
Noord-Nederlands Orkest.

Ensemblecultuur

Naast, maar ook als reactie op de orkestcultuur manifesteert zich sinds de jaren
zeventig van de twintigste eeuw een groot aantal kleine professionele ensembles.
‘Nergens ter wereld heeft de ensemblecultuur een zo vaste greep op het muziekleven
kunnen krijgen als in Nederland. Zonder overdrijving kan worden gesteld dat hetgeen
de laatste twintig jaar
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in Nederland aan vernieuwing op muziekgebied is ontstaan, voor het overgrote deel
op rekening kan worden geschreven van de ensembles.’50Deze passage is te vinden
in een nota die negen toonaangevende ensembles in 1991 aan het toenmalige
ministerie van Welzijn, Volkshuisvesting en Cultuur aanboden. Het citaat is gesteld
in politiek-gevoelige taal om de uniciteit van dit netwerk van ensembles te
benadrukken, maar dat doet weinig af aan de validiteit van de constatering. In het
voorgaande werd reeds gememoreerd dat de TweedeWereldoorlog geen artistieke
cesuur vormde. De infrastructurele ontwikkelingen in de tweede helft van de twintigste
eeuw werden dan ook vooral muzikaal gemotiveerd, ofschoon hierbij de politiek
links georiënteerde sympathieën van enkele sleutelfiguren wel een bijrol hebben
gespeeld. Tegenover de door dirigenten autoritair geleide orkesten stelden de
ensembles namelijk een op democratische grondslag gevestigd programmabeleid,
terwijl menig componist via improvisatorische passages ook de musici een actieve
inbreng in het compositieproces verleende.
Het maatschappelijk engagement en de ludiek getintemanifestaties van Aktiegroep

De Notenkrakers (waarvan Peter Schat, Misha Mengelberg, Reinbert de Leeuw,
Willem Breuker en Louis Andriessen deel uitmaakten) werkten aan het eind van de
jaren zestig als een katalysator voor een vernieuwing en herschikking van de culturele
infrastructuur.51 De Notenkrakers en hun sympathisanten stelden met recht en rede
dat er meer muziekgeschiedenis en -toekomst was dan een symfonieorkest ooit
kon laten horen, en namen het voortouw met het oprichten van eigenzinnige kleine
muziekgezelschappen. Gelijk zocht gelijk en in amper tien jaar tijd ontstond Orkest
De Volharding, het Willem Breuker Kollektief, het Schönberg Ensemble, de
Slagwerkgroep Den Haag en het Nieuw Ensemble - om slechts een greep te doen
uit de gezelschappen die ook buiten ons land bekendheid genieten. Deze ensembles
richten zich in het bijzonder op het uitvoeren van actueel gecomponeerde en speciaal
op hun - vaak atypische - bezetting toegesneden werken.
Toch maakt juist ook de oude-muziekbeweging, die composities uit voorbije

eeuwen uitvoert volgens een zo volledig mogelijke muziekhistorische
geïnformeerdheid met betrekking tot bronnen, uitvoeringstechnische conventies,
historische instrumenten, stemtoon en dergelijke, nadrukkelijk deel uit van de
ensemblecultuur. Dat de voedingsbodem dezelfde was als die van de
moderne-muziekensembles illustreert een uitspraak van Frans Brüggen, die tijdens
de forumdiscussies over de democratisering van het muziekleven in 1970 vol venijn
uitriep: ‘de Mozart van het Concertgebouworkest is van A tot Z gelogen!’52
Nederland heeft in de herleving van de Oude Muziek en haar historische

uitvoeringspraktijk al vanaf de negentiende eeuwmet het a-cappella-koor van Daniël
de Lange een voortrekkersrol vervuld. Belangrijker is het stempel dat klavecinist
Gustav Leonhardt en zijn leerlingen sedert de jaren zestig van de twintigste eeuw
drukken op de historische uitvoeringspraktijk. ‘Both imagination and scholarship
play a part (...) in the mannered inflections and messa di voce swellings of the Dutch
school of Baroque performance. That this style is now widely accepted as authentic
is a tribute to the conviction and intelligence that musicians like Leonhardt, Brüggen
and the Kuijkens bring to their performances’, schreef de Amerikaan Harry Haskell
in zijn standaardwerk The Early Music Revival.53
Met relatief grote ensembles als Frans Brüggens Orkest van de Achttiende Eeuw,

Ton Koopmans Amsterdam Baroque Orchestra en de Nederlandse Bachvereniging
heeft de Nederlandse oude-muziekbeweging internationaal erkende troeven in huis.
Op het gebied
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van de reproductieve toonkunst kan Nederland zich al met al meten met de
omringende landen. Buitenlandse musici onderstrepen dit en verklaren onder de
indruk te zijn van de infrastructuur. ‘I think of Holland as being culturally light years
in front of any country I know’, meende de Engelse improviserend musicus Derek
Bailey in 1985. ‘You can see what is going to happen in France, in Germany, or in
England, by looking at what is happening right now in Holland.’54

Elitaire en niet-elitaire muziekcultuur55

Dit gunstige klimaat is volgens Bailey mede het gevolg van het besef dat er muziek
bestaat die geheel afhankelijk is van subsidiëring. In vervlogen eeuwen ontbrak het
aan een cultureel geïnteresseerd mecenaat, tegenwoordig is de kunstmuziek van
de weeromstuit vrijwel volledig afhankelijk van het staatsmecenaat. Een
overheidsinstelling verzorgt de promotie en documentatie van de in Nederland
gecomponeerde muziek (Donemus; sinds 2000 onderdeel van MuziekGroep
Nederland), er is een keur aan gesubsidieerde podia voor iedere denkbare
muzieksoort, terwijl Nederland bovendien kan bogen op veelal zwaar gesubsidieerde,
maar internationaal befaamde festivals, waaronder het Holland Festival, het Festival
Oude Muziek en het North Sea Jazz Festival.56
Die afhankelijkheid van staatssubidies impliceert bemoeienis van de overheid,

zoals ook al werd aangestipt in het kader van de orkestcultuur. De staatssecretaris
van cultuur Aad Nuis verplichtte in 1996 bijvoorbeeld de Nederlandse gezelschappen
ten minste zeven procent muziek van eigen bodem te spelen, waarvan minstens
drie procent van levende Nederlandse componisten moest zijn. Zijn opvolger Rick
van der Ploeg schrikt er anno 2000 niet voor terug geld van de gevestigde
gezelschappen door te sluizen naar nieuwe initiatieven van allochtonen en jongeren,
en - op voorspraak van de Raad voor Cultuur, zijn adviserend lichaam - de opheffing
van complete symfonieorkesten te overwegen. De achterliggende, maar
fundamentele vraag hierbij is in hoeverre het politiek verantwoord kan worden dat
belastinggelden worden besteed aan de instandhouding en ontwikkeling van een
muziekcultuur waartoe slechts een beperkt gedeelte van de bevolking toegang heeft.
‘Het publiek dat gebruikmaakt van het gesubsidieerde cultuuraanbod bestaat voor

het overgrote deel uit goed opgeleiden en beter gesitueerden in de middelbare
leeftijdklasse’, schrijft Van der Ploeg in zijn nota Cultuur als confrontatie.57Weliswaar
is het publiek voor de kunstmuziek bepaald niet gering - behalve door het
concertbezoek wordt via de media (radio, televisie, cd's, internet) immers een grote
groep luisteraars in binnen- en buitenland bereikt. Maar er bestaat een scheefgroei
tussen demassale toeloop naar (niet gesubsidieerde) popconcerten en de, daarmee
vergeleken, geringe belangstelling voor de (gesubsidieerde) kunstmuziek.
De scheiding tussen ‘kunstmuziek’ en ‘populaire muziek’ is niet iets van recente

datum. Vanaf het begin van de negentiende eeuw presenteerde de componist zich
steeds meer als een vrij scheppende toonkunstenaar die zijn persoonlijke creatieve
intuïtie volgt. Dit resulteerde in steeds gecompliceerder composities, die slechts
door professioneel getrainde musici konden worden uitgevoerd en door een elitaire,
want beperkte groep van geoefende en bemiddelde luisteraars werd geapprecieerd.
Tegelijkertijd geeft de negentiende eeuw
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een explosieve toename te zien van de amateuristische koorzang en de
muziekbeoefening in huiselijke kring, variërend van psalmgezang tot
kamermuziekspel.
Deze tweedeling tussen ‘hoge’ en ‘brede’ muziekcultuur, tussen elitaire en

niet-elitaire muziek, illustreert dat inhoudelijke en functionele aspecten hierbij een
rol spelen. De waardering voor de ‘hoge’ muziekcultuur is gebaseerd op criteria als
oorspronkelijkheid, complexiteit en vakkundige bekwaamheid, terwijl het beluisteren
van kunstmuziek ook een zekere mate van concentratie vereist. De luisteraar is
hierbij uit op een esthetische ervaring. In het Duitstalige gebied is voor deze
muziekuiting de term ‘ernste Musik’ geïntroduceerd. Daartegenover staat de
‘Unterhaltungsmusik’, muziek die in de eerste plaats dient ter verstrooiing en daardoor
minder intellectuele inspanning vereist. De houding van het publiek mag hier niet
zozeer als ‘esthetisch’, veeleer als ‘hedonistisch’ gekwalificeerd worden. De
scheidswanden tussen beide uitingsvormen zijn niet zo stringent als het lijkt. Zo kon
het volkslied worden opgenomen in de negentiende-eeuwse kunstmuziek, terwijl
omgekeerd operafragmenten gretig werden geabsorbeerd in de volksliedcultuur.
Ook de scheiding tussen de publieksgroepen van elitaire en niet-elitaire muziek is
niet waterdicht. Uit recent onderzoek is gebleken dat menigeen die naar kunstmuziek
luistert ook popconcerten bezoekt, en vice versa. Deze ‘cultuuromnivoor’ heeft zowel
belangstelling voor ‘hoge’ als voor ‘populaire’ kunstvormen, wat overigens onverlet
laat dat de cultuuromnivoor zich terdege bewust is van het verschil tussen beide
categorieën.58
Gezien het feit dat wetenschappelijk onderzoek naar de verschillen tussen

complexe en populaire kunst tot dusver geen onomstreden resultaten heeft
opgeleverd, is het voor de overheid niet gemakkelijk een beleid te verdedigen dat
de elitaire kunstbeoefening bevoordeelt boven de niet-elitaire. Toch zijn met name
de internationale uitstraling van de toonaangevende ensembles, orkesten en musici,
alsmede de erkenning van de Nederlandse muziekpraktijk in de internationale pers
belangrijke redenen om de overheidssteun voor dit facet van de Nederlandse cultuur
geenszins in twijfel te trekken.
‘For an observer abroad’, zo vatte de Belgische musicoloog Harry Halbreich het

Nederlandse muziekleven samen, ‘Holland appears as a musical paradise: the
country with the highest density of symphony orchestras and concert halls, the
country where series of regular subscription concerts can put on adventurous
programmes (...), and above all, the country where a living composer is not an
outcast doomed to obscurity and starvation, but a normal citizen taking an active
part in his country's social life.’59 Ze mogen wat gechargeerd zijn deze woorden,
maar ze onderstrepen dat het odieuze ‘Frisia non cantat’ toch echt bijgezet mag
worden in de muziekhistorische tombe. De ‘droevigen, duisteren en nevelachtigen
hemel’ die Robbers signaleerde boven het Nederlandse muziekleven is intussen
aanzienlijk opgeklaard.
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Publiek bij de tentoonstelling ‘De Glorie van de Gouden Eeuw’, 2000. Rijksmuseum,
Amsterdam.
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11 Beeldende kunst: de doem van de Gouden Eeuw
Carel Blotkamp

‘Nederland de schilderkunst, Frankrijk de literatuur’, kopte de Volkskrant op 22
november 1999 boven het dankwoord dat Harry Mulisch enkele dagen tevoren in
Parijs had uitgesproken toen hij de Prix Jean Monnet de Littérature Européenne in
ontvangst nam voor zijn La Découverte du ciel. Hoffelijk jegens zijn toehoorders
noemde hij de literatuur bij uitstek het aandeel van Frankrijk in het ‘Europese
Gesamtkunstwerk’, zoals demuziek dat was van Duitsland, het theater van Engeland
en de architectuur van Italië. Maar, aldus de schrijver: ‘Als wij de verschillende
kunsten globaal toekennen aan de landen, die nu als Europese provincies naar
elkaar toegroeien, dan is de kunst van de Nederlanden natuurlijk de schilderkunst.
Er zijn daar ook grote schrijvers, zoals vandaag wordt bewezen, maar dat de
hoofdkunst de schilderkunst is, wordt aangetoond door het feit dat ik zelfs geen
namen hoef te noemen.’
Afgezien van het narcistische terzijde was het geen erg originele gedachte die

Mulisch verwoordde. Talloze grote enminder grote geesten in de afgelopen eeuwen,
van Diderot tot Thoré-Bürger, van Busken Huet tot Huizinga, van Goethe tot Göring,
gingen hem voor in het omhoogsteken van de Nederlandse schilderkunst (daarbij
inbegrepen de teken- en prentkunst; in andere technische categorieën zoals
beeldhouwkunst, kunstnijverheid en architectuur werd het niveau, uitschieters
daargelaten, in het algemeen lager ingeschat). Bij de landgenoten onder de
lofredenaars konden chauvinistische gevoelens meespelen, onverdacht was het
veelkoppige koor van vreemdelingen dat zich vol verwondering en ontzag uitsprak
over de ongekende bloei van de schilderkunst op dat nietige stukje drassige grond
aan de Noordzee.1
Mulisch' Europese Gesamtkunstwerk is dan ook geen modern idee, ingegeven

door de recente maatregelen opmonetair, economisch en politiek gebied die Europa
tot een eenheid moeten smeden. Het gaat terug tot de late achttiende en de
negentiende eeuw, de periode waarin overal in de westerse wereld het concept van
de natiestaat tot ontwikkeling kwam. In de onderbouwing van een nationale identiteit
speelden culturele argumenten een zeer belangrijke rol. Het eigene van de
verschillende naties werd geacht tot uitdrukking te komen in de kunst waarin zij
uitmuntten, daartoe voorbestemd door een van God of natuur gegeven begaafdheid,
verankerd in de volksaard en volgens de trits van Taine bepaald door ras, milieu
en moment. De bijzondere begaafdheid op een bepaald gebied kon worden
uitgespeeld in cultuurfilosofische bespiegelingen over de superioriteit van de eigen
natie, ze kon in de concurrentiestrijd worden geworpen om de economische positie
te verstevigen (bijvoorbeeld op Wereldtentoonstellingen) of ze kon idealistisch
worden voorgesteld als een geschenk aan de wereld: in het negentiende-eeuwse
Pantheon der kunsten ging het allang niet meer alleen over de paragone, de
onderlinge vergelijking van de verschillende kunsten, maar ook om een vergelijking
tussen de naties.
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Zeventiende-eeuwse schilderkunst als nationale school

Het is een waarheid als de Stier van Potter dat de schilderkunst een van de
belangrijkste constituerende factoren is geweest in het beeld van Nederland, zowel
in het beeld dat buitenlanders zich van ons land vormden als in het zelfbeeld.2
Sommigen, zoals in de twintigste eeuw nog de historicus Geyl, gebruikten haar om
hun Groot-Nederlandse visie te staven door de schilderkunst van de Zuidelijke en
de Noordelijke Nederlanden vanaf Jan van Eyck voor te stellen als een ondeelbaar
geheel. Anderen legden juist het accent op de uitbarsting van schilderkunstig talent
die zich vanaf de late zestiende eeuw had voorgedaan na de vestiging van de
Republiek, waarin het geheel eigen karakter van de Noordelijke Nederlanden tot
uitdrukking kwam. De schilderkunst was prototypisch voor de Nederlandse cultuur
als zodanig: zij werd gezien als een getrouwe afspiegeling van een zelfbewuste
burgerlijke samenleving, gegrondvest op de peilers van realiteitszin, arbeidzaamheid,
huiselijkheid, netheid en vrijheidszin in religieuze en politieke zaken.
Volgens de gangbare opvatting was die schilderkunst een onopgesmukte weergave

van de alledaagse werkelijkheid waarin de Nederlandse burgers leefden. Ze
glorifieerde de zichtbare wereld, van de dampige sfeer van een vlak landschap
onder een wijde wolkenhemel tot het licht dat speelt over de schubben van een vis
of de schil van een citroen op een stilleven, en van de heldere orde in de
binnenhuizen van eenvoudige handwerkslieden en welvarende kooplieden tot de
stofuitdrukking van laken, satijn en bont in de kleding van de geportretteerdemannen,
vrouwen en kinderen. In die kunst heette geen plaats te zijn voor idealisering noch
voor de hoge vlucht van de verbeelding, geen plaats voor literaire vertelling of voor
filosofische bespiegeling.
Men kon dat inderdaad geloven omdat men simpelweg censureerde wat met die

visie in tegenspraak was: de idealiserende landschapsschilderkunst van de
Italianisanten, de talrijke mythologische en historische taferelen in classicistische
stijl die ook tot de Nederlandse traditie behoorden. Deze waren in de vroege
negentiende eeuw al door Duitse kunstbeschouwers zoals Rumohr en Waagen in
diskrediet gebracht en Thoré-Bürger deed er nog een schepje bovenop. Hij sprak
uiterst afkeurend over Nederlandse schilders die er de voorkeur aan hadden gegeven
om ‘zich te laten deformeren aan gene zijde van de Alpen’.3 Het eigene en
oorspronkelijke van de Nederlandse schilderkunst was haar realisme, haar
gerichtheid op de mens en op de dingen. Zo dacht Thoré-Bürger er over; in
gemodificeerde en genuanceerde vorm, meer beargumenteerd ook, is dat nog
steeds de mening van Svetlana Alpers, die zich daarmee afzet tegen
collega-kunsthistorici die in recente tijden juist allerlei verborgen betekenissen in
deze kunst waren gaan zien.4
Schilderen zit de Nederlanders in het bloed; de schilderkunst is hun belangrijkste

bijdrage aan de Europese cultuur. Die clichématige opvatting, gevormd in de late
achttiende en in de negentiende eeuw, leeft nog hardnekkig voort, en niet alleen bij
Harry Mulisch. Ze doet bijvoorbeeld ook opgeld in de toeristenindustrie, per definitie
een branche die er bij gebaat is om gevestigde ideeën te bestendigen en tot
eenvoudige tekens te herleiden. De schilderkunst van onze nationale grootheden
in de musea vormt het wat meer elitaire equivalent voor de molens, tulpen en
klompen, de soft drugs en seks als beeldbepalende elementen die ons land voor
toeristen aantrekkelijk maken. De suggestie van staatssecretaris Van der Ploeg om
een aantal meesterwerken uit de musea naar Schiphol te verplaatsen, de
toegangspoort tot Nederland, past geheel in deze lijn.
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Gari Melchers, Paasmorgen, 1910-1911, olieverf op doek, 132 × 142 cm. Toledo Museum
of Art, Toledo, Ohio.

Het probleem met het imago van Nederland als land van schilders is echter dat het
grotendeels bestaat bij de gratie van de roem van de schilderkunst van een ver
verleden. De discrepantie tussen dat verleden en de eigentijdse werkelijkheid was
in feite al zeer manifest in de achttiende en negentiende eeuw, toen het imago werd
geconstrueerd. Wel heel somber liet de schilder en kunsthandelaar E.M. Engelberts
zich uit in zijn ‘Onderzoek naar de oorzaken van het verval der schilderkunst in
Nederland’ (1798). Meer optimistische geesten spoorden hun schilderende
tijdgenoten aan om zich te richten op de typisch Nederlandse thematiek en op de
realistische weergave van de zichtbare werkelijkheid die de kunst van de zeventiende
eeuw groot hadden gemaakt. Zij spraken niet tot dovemansoren: de Nederlandse
schilderkunst van de eerste helft van de negentiende eeuw staat inderdaad sterk
in het teken van een heroriëntatie op het roemrijke verleden. Op zoek naar de
Gouden Eeuw was dan ook een toepasselijke titel voor de tentoonstelling gewijd
aan de schilderkunst van die periode die in 1986 in Haarlem werd gehouden.5 Maar
dat de oude glorietijd was herleefd kon geen negentiende-eeuwer volhouden en
daar geloofde men ook in het buitenland niet in, hoe succesvol individuele
Nederlandse schilders soms ook op de buitenlandse markt waren.
Wel flakkerde de hoop op een renaissance op toen de schilders van de Haagse

School na 1860 op het toneel verschenen. In de genrestukken van Jacob en Matthijs
Maris en van Jozef
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J. Rotgans, ‘Ik zou nou wel eens willen weten waarom er bij ons toch zooveel schilders
komen’, spotprent op de voorliefde van buitenlandse schilders voor dorpen als Volendam
en Marken, in De Ware Jacob, 1904. Universiteitsbibliotheek, Amsterdam.

Israels, de landschappen van Jacob en Willem Maris, Anton Mauve en J.H.
Weissenbruch werden elementen uit de zeventiende-eeuwse traditie geraffineerd
verbonden met invloeden van de schilders van Barbizon, waarbij de weelderige
brede schildertrant een moderne kwaliteit aan het werk verleende.6De internationale
weerklank was groot. Voor hun schilderijen betaalden verzamelaars oudmeesterlijke
bedragen (een werk van Jacob of Matthijs Maris was omstreeks 1900 even duur
als dat van een zeventiende-eeuwse topschilder) en hele scheepsladingen werden
in Engeland, Canada en de Verenigde Staten afgezet, niet alleen van de meesters
zelf maar ook van hun vele navolgers. Het succes van de Haagse
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School en in haar slipstroom de Larense School lokte talrijke buitenlandse schilders
naar Nederland, onder wie opvallend veel Amerikanen, die in pittoreske dorpen als
Egmond, Laren, Noorden, Scheveningen en Volendam neerstreken om daar de stijl
en de thematiek van de bewonderde voorbeelden verder te exploreren.
Bij hun leven mochten de Haagse Scholers zich koesteren in de waardering van

verzamelaars en critici in binnen- en buitenland die Jacob Maris naast Ruysdael,
Jozef Israels naast Rembrandt plaatsten, maar na de staatsbegrafenis van Israels
in 1911 verschrompelde hun reputatie al spoedig tot nationale, en dan nog niet eens
uitzonderlijk grote proporties. De afgelopen decennia is er van een bescheiden
internationale herwaardering sprake maar de kans dat zij ooit hun oude positie weer
zullen innemen, op een hogere trede dan hun tijdgenoten, de Franse impressionisten,
moet gering worden geacht.
Meer bestendig is de reputatie gebleken van een aantal andere Nederlandse

schilders uit de laatste twee eeuwen. Van Gogh is natuurlijk hors concours. De zeer
aansprekende beeldende kwaliteiten van zijn werk en in vereniging daarmee de
even sterk aansprekende details van zijn biografie hebben hem op mondiale schaal
populair gemaakt, hetgeen ook tot uitdrukking komt in het prijspeil van zijn
schilderijen. Met zijn Portret van dr. Gachet is hij zoals bekend al sinds jaren houder
van het wereldrecord. Mondriaan heeft die brede populariteit niet bereikt maar in
gezaghebbende kringen geldt hij als een van de belangrijkste en meest invloedrijke
kunstenaars van de twintigste eeuw. Wat dat betreft waren de woorden van de
Amerikaanse verzamelaarster Katherine Dreier profetisch, toen zij in 1927 kordaat
vaststelde dat Nederland drie grote schilders had voortgebracht, Rembrandt, Van
Gogh en Mondriaan; op een tijdstip dus dat Mondriaans abstracte werk in eigen
land nog vrijwel algemeen als een tragische vergissing werd gezien.7
Het is een wel heel select gezelschap dat hier wordt opgevoerd en er zouden

uiteraard nog namen aan kunnen worden toegevoegd. In de laatste decennia van
de negentiende en de eerste decennia van de twintigste eeuw heeft de kunst in
Nederland een bloei beleefd die zich niet alleen in de ‘vrije’ schilderkunst
manifesteerde maar evenzeer in de toegepaste kunst en de architectuur, evenals
trouwens in de literatuur - vooral de poëzie. In dezelfde periode stonden ook de
natuurkunde en andere gebieden van de wetenschap op een hoog peil, getuige de
regen van Nobelprijzen die op Nederlandse geleerden neerdaalde. Dit alles werd
ondersteund door een krachtige expansie van de Nederlandse economie en handel.
De vergelijking met de zeventiende eeuw dringt zich op, en het is daarom begrijpelijk
dat de periode rond 1900, zeer ruim genomen, wel wordt aangeduid als de Tweede
Gouden Eeuw.8Maar dat is toch vooral een term voor intern gebruik; in het buitenland
heeft ze geen ingang gevonden.
De realiteit is dat de roem van Nederland als land van schilders nog steeds

overwegend wordt bepaald door de schilderkunst van de zeventiende eeuw. Niet
alleen is deze veel ruimer over de wereld verspreid geraakt dan de Nederlandse
schilderkunst van later eeuwen (een kwantitatief argument), ze is ook meer
herkenbaar als een samenhangend geheel; ze wordt althans als zodanig ervaren.
In de ogen van de wereld vormen de Nederlandse schilders van de Gouden Eeuw
een nationale school; die van de negentiende en twintigste eeuw zijn eenlingen.
De internationale museumsituatie bevestigt die stand van zaken. Vrijwel elk op

de westerse kunst gericht museum van enige importantie, of het nu in een Franse
provinciestad als Douai staat of in wereldsteden als Washington en Melbourne,
heeft wel een of meer zalen

D.W. Fokkema en Frans Grijzenhout, Rekenschap: 1650-2000



282

gevuld met zeventiende-eeuwse schilderijen van Nederlandse herkomst, en het
depot bevat er vaak nog meer, van wat minder gehalte. Ook in museale
prentenkabinetten, waar tekeningen en bladen grafiek veilig zijn opgeborgen
(vanwege de lichtgevoeligheid van het materiaal worden ze slechts zelden getoond),
is de aanwezigheid van oude Nederlandse kunst zeer prominent. Het prentenkabinet
van het Louvre bevat zo'n 4000 tekeningen van Nederlandse meesters; een
topcollectie als de Albertina in Wenen ruim 2000 en het aantal prenten is een
veelvoud daarvan.
Typerend is dat in de museale presentaties van de Nederlandse school niet alleen

schilders figureren van het kaliber van Frans Hals, Rembrandt en Vermeer, De
Hoogh, Kalff, Saenredam en Steen, Cuyp, Hobbema en Ruysdael - indien al
aanwezig - maar ook ettelijke honderden kunstenaars met buiten kennerskring
vrijwel onbekende, voor buitenlanders vaak ook nog onuitspreekbare namen. Wie
kent Otto Marseus van Schrieck, van wie een fraai schilderij van een distelplant
omgeven met vlinders en reptielen in het museum van de Russische stad Saratov
hangt; of Esaias Boursse, met eenmeesterlijk intiem genretafereel vertegenwoordigd
in deWallace Collection in Londen; of Louys Aernouts Elsevier, van wie het museum
in Lissabon een klassiek kerkinterieur bezit.

De onzichtbaarheid van de moderne Nederlandse kunst

De Nederlandse kunst van de negentiende en twintigste eeuw daarentegen is in
buitenlandse museale collecties vrijwel onzichtbaar. Het aantal aanwezige werken
is op zichzelf niet eens zo gering. Vooral de negentiende-eeuwse kunst heeft een
ruime verspreiding gekend en is redelijk vertegenwoordigd in Duitse, Russische en
wat de late negentiende eeuw betreft ook in Britse, Canadese en Amerikaanse
musea. Het merendeel ervan is echter tegenwoordig toch min of meer permanent
tot het depot veroordeeld. En wat er in de vaste museumopstellingen zichtbaar is,
wordt ofwel individueel gepresenteerd of in een niet-Nederlandse context. Zo biedt,
tegenover de zalen vol Nederlandse zeventiende-eeuwse schilderijen in het Louvre,
het Parijse Musée d'Orsay slechts één Jacob Maris en twee Breitners (waaronder
wel een heel bijzondere, een nachtlandschap met maanbeschenen wolken) in een
hele zaal gewijd aan ‘de noordelijke landen’, een aantal Van Goghs in de zalen met
Franse post-impressionistische kunst, en een werk van Jan Toorop en een vroege
Mondriaan in de context van het symbolisme en de kunst van het fin-de-siècle.
Elders in de wereld is het niet anders, met een enkele Ary Scheffer tussen Franse
romantici of een Alma Tadema tussen Engelse historieschilderkunst, Jongkind naast
Boudin en andere Franse voorlopers van het impressionisme, een paar verdwaalde
Mauves, een Jozef Israels en opnieuw Jacob Maris, meestal in gezelschap van de
schilders van Barbizon.
Wat de twintigste eeuw betreft is de oogst niet veel rijker. Kees van Dongens

schilderijen hebben een vaste plaats tussen de Franse fauvisten. Mondriaans
neoplasticistische composities (soms vergezeld door een Van Doesburg, nog
sporadischer door een Van der Leck) worden in musea over de hele wereld getoond
tussen andere voorbeelden van de internationale abstracte kunst van het interbellum.
Appels schilderijen zijn ingepast in de Franse lyrisch-abstracte en Amerikaanse
abstract-expressionistische kunst van de jaren vijftig; ze hangen soms naast
schilderijen van oud-landgenoot Willem de Kooning. Van de meer recente kunst
treft men wel eens een reliëf aan van J.J. Schoonhoven, een werk van Jan
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Dibbets of Ger van Elk, soms ook een schilderij van Marlene Dumas of een foto van
Rineke Dijkstra, die sinds kort furore maken. Dat is zo ongeveer het beeld dat
reguliere opstellingen in buitenlandse musea geven van de moderne Nederlandse
kunst.
De kunstliteratuur correspondeert hier min of meer mee. In overzichtsboeken

wordt de Haagse School slechts terloops besproken, en, dat is veelzeggend, meer
als een uitloper van het negentiende-eeuwse realisme dan als een variant van het
impressionisme zoals ze in Nederland zelf vaak wordt gezien.9Meer aandacht krijgt
de kunst van De Stijl, een beweging die mede door de theorievorming in het
gelijknamige tijdschrift een rol van betekenis speelde in de internationale avant-garde
van de jaren twintig, en die bovendien in de persoon van Mondriaan een imposant
boegbeeld heeft. Het is in feite de enige beweging in de twintigste-eeuwse kunst
geweest waarin buitenlanders een Nederlandse signatuur onderkennen. Jaffé heeft
met de titel van zijn proefschrift De Stijl 1917-1931: The Dutch Contribution to Modern
Art (1956) op die beeldvorming ingespeeld en haar nog versterkt. Er is daarnaast
de nodige aandacht voor Cobra. Het aandeel van Karel Appel en tegenwoordig ook
Constant wordt hoog gewaardeerd, maar vanwege de internationale samenstelling
van de groep waarvan zij deel uitmaakten worden zij, anders dan Mondriaan, zelden
of nooit in verband gebracht met zoiets als een nationale traditie. Voor het overige
figureren Nederlandse schilders van de twintigste eeuw in de literatuur slechts
incidenteel en terloops, als individu. G.H. Hamiltons overzicht van de schilderkunst
van 1880 tot 1940 bijvoorbeeld, verschenen in de gezaghebbende reeks Pelican
History of Art, beeldt buiten Van Gogh en de schilders van De Stijl slechts Jan
Toorop, Gestel, Sluyters en Kruyder af. In overzichtsboeken van de kunst van de
tweede helft van de twintigste eeuw is de bijdrage van Nederlandse kunstenaars
eveneens zeer bescheiden.l0
Men kan daarbij opmerken dat, in vergelijking met oude kunst, bij moderne kunst

veel minder sterk wordt gedacht in termen van nationale, regionale of lokale scholen.
Toch gaat dat maar voor een deel op. De Franse kunst van de negentiende en de
eerste helft van de twintigste eeuw wordt in musea en literatuur wel degelijk
gepresenteerd als een zelfstandige eenheid (zij het dat de bijdragen van in Frankrijk
levende buitenlandse kunstenaars zoals Van Gogh en Picasso daarin vaak zijn
verdisconteerd). Hetzelfde geldt, over kortere perioden gerekend, voor de Duitse
kunst van de jaren 1905-1930 en van na 1965, met Beuys en de schilders Baselitz,
Polke en Richter als leidsterren, en vooral voor de Amerikaanse kunst van na 1945.
Moderne kunst mag de naam hebben supranationaal te zijn, in de praktijk dragen

de meeste bewegingen van de historische avant-garde en de neo-avant-garde van
na de Tweede Wereldoorlog een zeker nationaal stempel. In de laatste decennia,
onder het postmodernistische regime, is dat vaak zelfs nog sterker het geval, getuige
het optreden van de Italiaanse trans-avantgulardia, de Duitse neue Wilden en als
meest recente voorbeeld de succesvolle Brit Art. Daarvoor bestaat in de verste verte
geen Nederlands equivalent. In tentoonstellingen van recente schilderkunst, zoals
A New Spirit in Painting (Londen 1981) en Der zerbrochene Spiegel (Wenen 1993),
maar ook in overzichten die in technische zin een veel breder terrein van de
beeldende kunst bestrijken, zoals de Documenta in Kassel, de centrale
tentoonstellingen op de Biennale in Venetië en de talrijke persoonlijk getinte
thematentoonstellingen waarmee het nieuwe type curator zich profileert, spelen
Nederlandse kunstenaars überhaupt een tamelijk marginale rol.

D.W. Fokkema en Frans Grijzenhout, Rekenschap: 1650-2000



284

Als men afgaat op buitenlandse museumcollecties en grote particuliere collecties,
tentoonstellingen en literatuur, dan is er in de canon van de kunst van de twintigste
eeuw, buiten het genoemde voorbeeld van De Stijl, nauwelijks bevestiging te vinden
voor het imago van ons land als bij uitstek een land van schilders. De eigen identiteit
komt hooguit ter sprake, en dan nogal obligaat, bij tentoonstellingen van moderne
en hedendaagse Nederlandse kunst die eens in de zoveel tijd de wereld in worden
gezonden. Voor het overige is het een discussie die slechts in eigen land wordt
gevoerd: zie het boek De Nederlandse identiteit in de kunst na 1945 dat in 1984
verscheen, typerend genoeg alleen in een Nederlandstalige editie.11
Men kan zich afvragen hoe het komt dat Nederlandse kunst zo weinig prominent

of althans zo weinig herkenbaar aanwezig is op het internationale forum van de
kunst van de twintigste eeuw. Daar voegen zich onmiddellijk andere vragen bij, hoe
terecht of onterecht dat is bijvoorbeeld, en hoe ernstig. Een gedeeltelijke verklaring
ligt ongetwijfeld in externe factoren. Kunst wordt niet alleen gemaakt maar ook
‘gemaakt’, dat wil zeggen belangrijk gemaakt, en dat gebeurt vooral in centra waar
zich economische en culturele macht concentreert, waar veel opdrachten worden
gegeven of de vrije markt bloeit. In vroeger tijden waren Florence, Venetië, Rome,
en tot op zekere hoogte ook Amsterdam in de zeventiende eeuw, zulke centra. In
de negentiende en twintigste eeuw nemen Parijs, Berlijn en meer recent New York
een dergelijke positie in. Er is in de laatstgenoemde periode overal in de wereld
grote kunst tot stand gebracht, ook in de meest afgelegen oorden, maar toch
overwegend in de grote metropolen, waarvan de zuigkracht enorm is geweest, niet
alleen op kunstenaars uit eigen land maar ook uit andere landen. De wrijving van
zo veel en zo gevarieerd talent heeft veel nieuws en bijzonders doen ontvonken. In
Nederland ontbreekt een dergelijk centrum.
Meer in het algemeen was en is de substructuur die kunst omhoog kan stoten in

de vaart der volken hier niet erg sterk ontwikkeld. De kunsthandel was voor de
Tweede Wereldoorlog goed gesorteerd, weliswaar meer op het gebied van oude
dan van moderne kunst, maar die was toch ook op niveau vertegenwoordigd: wie
wilde kon in Amsterdam een Picasso of een De Chirico kopen.12 Na de oorlog
versmalde het aanbod, mede door het ontbreken van verzamelaars van internationale
allure, zoals Helene Kröller-Müller was geweest. Een groeiend aantal galerieën
richtte zich op hedendaagse kunst. Sommige ervan, zoals in de jaren zeventig Art
& Project en Helen van der Meij in Amsterdam, hadden een interessant internationaal
aanbod: zij brachten in een vroeg stadium kunstenaars die later tot sterrenstatus
zouden uitgroeien, maar toen de prijzen van hun werk omhoogschoten moesten
die galerieën bij gebrek aan afzet op de markt in eigen land afhaken. De huidige
galeriesituatie is levendig, maar stelt internationaal weinig voor.13
De Nederlandse musea voor moderne kunst hebben eveneens betere tijden

gekend. Na de Tweede Wereldoorlog hebben vooral het Stedelijk Museum en later
ook het Van Abbemuseum in Eindhoven een voortrekkersrol vervuld in het tonen
van nieuwe ontwikkelingen.14Kenners en liefhebbers uit heel Europa en de Verenigde
Staten volgden met belangstelling wat er in Amsterdam en Eindhoven gebeurde.
In de laatste twee decennia van de twintigste eeuw hebben de Nederlandse musea
op dit terrein aan belang ingeboet, niet alleen door de sterk gegroeide concurrentie
van talrijke musea en instellingen in andere landen, maar ook doordat hun beleid
tamelijk tam is geworden. Voorts ontbrak en ont-

D.W. Fokkema en Frans Grijzenhout, Rekenschap: 1650-2000



285

breekt het in Nederland aan kunstkritisch of kunsttheoretisch geschoold kader met
internationaal gezag dat kan worden ingezet om aandacht te vragen en waardering
op te wekken voor nog niet algemeen bekende, maar belangwekkende kunst van
eigen bodem.
Ten slotte gaat ook van de Nederlandse cultuurpolitiek vanouds weinig wervende

kracht uit. Evenals andere sectoren van onze bestuurscultuur is ze weinig dynamisch,
regelzuchtig (en daarin vaak grillig en zonder continuïteit) en egalitair: ze stimuleert
competitie niet, ze gaat die evenmin aan door zich bijvoorbeeld zelfbewust in het
buitenland te doen gelden. Het is in Nederland geen gewoonte om cultuur met
politiek of economisch gezag te verbinden. Andere landen hebben daar minder
moeite mee. Duitsland gebruikt zijn netwerk van Goethe-Instituten over de hele
wereld om Duitse kunst te promoten, Frankrijk hanteert economische middelen ter
protectie van de nationale filmproductie. Een heel saillant voorbeeld is de wijze
waarop de Verenigde Staten vooral in de periode van de Koude Oorlog (zelfs met
financiële steun van de CIA) tentoonstellingen van moderne kunst inzetten om de
wereld een symbool van vrijheid voor te houden. Nederland houdt de wereld het
poldermodel voor en speelt met verve de rol van gidsland in ethische, maar niet in
esthetische kwesties. Cultuurproducten moeten door de producenten voornamelijk
op eigen kracht over het voetlicht worden gebracht.

De mobiliteit van Nederlandse kunstenaars

Daarmee komen we van de externe op de interne factoren die van invloed zijn
geweest op het wel of niet verwerven van internationale bekendheid en status van
Nederlandse kunst. Een belangrijke rol daarbij speelt het begrip mobiliteit, van de
makers van kunst en van de kunstproducten. Mobiliteit is voor beeldende kunstenaars
natuurlijk iets doodgewoons. Al sinds eeuwen reizen ze naar een ander land en
vestigen zich daar voor korte of langere tijd. Dat kan zijn om er iets op te steken
(bijvoorbeeld kennis te nemen van de canonieke kunst van de klassieke oudheid
en de Renaissance in Italië), om afzet te vinden voor hun werk (bijvoorbeeld via het
mecenaat van vorsten of via de kunsthandel), om hun horizon te verbreden en
inspiratie op te doen of om deel te hebben aan het gistende artistieke leven in een
belangrijk kunstcentrum. Of ze er bleven of weer terugkwamen, ze fungeerden
doorgaans als een belangrijk intermediair voor de invloed van buitenlandse op
Nederlandse kunst. Dat geldt evenzeer voor de Utrechtse schilders die uit Italië
Caravaggio's inventiesmeenamen als voor kunstenaars als Schelfhout enMondriaan
die zich in Parijs in het avontuur van het kubisme stortten en dat overbrachten naar
Nederland.
De mobiliteit van Nederlandse kunstenaars is door de eeuwen heen niet gering

geweest, maar vertoont wel duidelijke golfbewegingen. Zo schreef Karel van Mander
in zijn Schilder-Boeck (1604) dat ‘die van onze, Nederlantsche Natie, boven andere
ter Weerelt, zijn gheneyght tot reisen, en vreemde landen en volcken te bezoecken’.15
Ongetwijfeld gaat dat op voor de schilders van zijn eigen generatie en voor hun
zestiende-eeuwse voorgangers, van wie er velen uitzwermden naar Italië en naar
vorstenhoven in heel Europa. In de loop van de zeventiende eeuwwerd de Republiek
zelf een machtscentrum en ontstond een gunstige binnenlandse markt voor kunst,
zowel in opdracht als voor de vrije markt vervaardigd. Er waren nog steeds veel
Italiëgangers, zoals de genoemde Utrechtse caravaggisten en, later in de eeuw, de
bamboccianti en de Italianiserende landschapsschilders; daarnaast deden spe-
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Anoniem, ‘Bentveughels’ in de herberg, eerste helft zeventiende eeuw, tekening, 20 × 26
cm. Kupferstichkabinett, Staatliche Museen, Berlijn. Nederlandse kunstenaars in Rome
waren verenigd in een ‘bent’ en gingen daar door het leven onder allerlei spotnamen. Asselijn
werd bijvoorbeeld ‘Krabbetje’ genoemld.

cialisten in het portret, in marines en andere genres goede zaken in Duitse en
Scandinavische steden of in Londen en Parijs. Daar staat een groot aantal schilders
tegenover die het niet nodig vonden om veel te reizen, en onder hen niet de
geringsten: Hals, Rembrandt, Steen, Vermeer en vele anderen hebben voorzover
bekend hun geboorteland nooit verlaten. Volgens de overlevering beroemde
Rembrandt zich er op dat een reis naar Italië voor hem niet nodig was. Het is
overigens curieus dat Kees van Dongen, in een boekje dat hij in 1927 publiceerde,
Rembrandt wel naar Italië laat reizen, zonder dat deze er iets van leerde of wilde
leren.16
Vergelijken we daarmee de situatie in de tweede helft van de negentiende en de

twintigste eeuw, dan geeft die een diffuser beeld. Het reizen is door de komst van
trein, auto en vliegtuig in de loop van die periode steeds makkelijker geworden en
de frequentie is navenant toegenomen, maar in veel gevallen is het reizen van
Nederlandse kunstenaars eerder een vorm van toerisme met artistieke of zakelijke
motieven dan een middel om elders intensief in het kunstleven te participeren en
zich daar te doen gelden, al zijn er significante uitzonderingen, waarbij we weer
dezelfde namen tegenkomen die hiervoor al zijn genoemd.
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Interieur van kunsthandel Goupil & Co. in Den Haag, ca. 1900. Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie, Den Haag.

Brussel in de tweede helft van de negentiende eeuw en Parijs over een veel langere
periode oefenden de sterkste aantrekkingskracht uit.l7 Van de schilders die tot de
Haagse School worden gerekend werkten Willem Roelofs en P.J.C. Gabriël vele
jaren in Brussel. H.W. Mesdag deed dat gedurende enkele jaren alvorens hij zich
in Den Haag vestigde. Jacob Maris'; eerste successen op tentoonstellingen en in
de kunsthandel vielen in de periode dat hij samen met zijn broer Matthijs in Parijs
werkte, tussen 1865 en 1871. Na 1871 woonde Jacob weer in Den Haag, terwijl
Matthijs van 1877 tot aan zijn dood in Londen was gevestigd. De andere Haagse
Scholers, Johannes Bosboom, Jozef Israels, Willem Maris, Anton Mauve en J.H.
Weissenbruch waren wat hun werkplek betreft opmerkelijk honkvast. Dat hun werk
desondanks in het buitenland veel aftrek vond, was te danken aan de uitgekiende
marketing van de kunsthandel, Goupil in de eerste plaats, waarvan de Haagse
vestiging intensief samenwerkte met Franse, Engelse en Amerikaanse
kunsthandelaars: een doortimmerd systeem dat tot aan de Eerste Wereldoorlog
goed functioneerde.18
Buiten Gabriël, Roelofs en Matthijs Maris waren er in de negentiende eeuw onder

de belangrijke Nederlandse kunstenaars nog meer vrijwillige ballingen. Ary Scheffer
was geheel geïntegreerd in het artistieke leven in Parijs, zoals Laurens Alma Tadema
dat was in Londen. Officiële eerbewijzen (koningin Victoria maakte Alma Tadema
zelfs tot Sir) en het
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zeer hoge prijspeil van hun schilderijen geven een indicatie van hun gevestigde
positie in hun nieuwe vaderland. Langzaam opgebouwdmaar uiteindelijk duurzamer
bleek de reputatie van Johan Barthold Jongkind. Met zijn landschappen en
havengezichten nam hij een bescheiden positie in op de Franse markt maar
geleidelijk viel hemmeer waardering ten deel, eerst van Baudelaire en de gebroeders
Goncourt, vervolgens ook van Monet, Renoir, Sisley en andere impressionisten. De
stelling die Van Gogh met zijn werk betrok was aanvankelijk zo extreem dat hij
buiten een kleine kring van collega's in de Parijse avant-garde slechts onbegrip
ontmoette. Na zijn vroege dood steeg zijn ster in Frankrijk, Nederland en Duitsland
en zijn invloed groeide navenant naar een hoogtepunt bij de fauvisten en de Duitse
expressionisten.
Voor de twintigste eeuw geldt in nog veel sterkere mate dat de toonaangevende

Nederlandse kunstenaars hun actieve leven grotendeels buiten onze grenzen hebben
doorgebracht.19 De kwaliteit brachten ze zelf in, maar die werd ongetwijfeld mede
gevormd in de stimulerende omgeving die zij zeer bewust als woon- en werkplek
kozen. De lijst van voorbeelden is veelzeggend. Van Dongen trok in 1898 naar Parijs
en sloot zich daar aan bij de Fauves, om zich vervolgens tot een veelgevraagd
societyschilder te ontwikkelen. Mondriaan werkte van 1912 tot 1938 in Parijs (met
een onderbreking gedurende de periode van de Eerste Wereldoorlog, die hij door
toeval en tegen zijn zin in Nederland moest doorbrengen), van 1938 tot 1940 in
Londen en van 1940 tot zijn dood in 1944 in New York. Na 1919 is hij nooit meer in
zijn geboorteland teruggeweest, zelfs niet om zijn vader te begraven of om de
opening bij te wonen van tentoonstellingen waaraan hij deelnam. Het radicale
abstracte werk dat hem beroemd heeft gemaakt schiep hij in het buitenland. Naar
zijn eigen mening had hij dat niet kunnenmaken zonder de inwerking van de ‘gerijpte
cultuur’ van metropolen zoals Parijs, Londen en New York, overtuigd als hij was
van de beslissende invloed van de omgeving op het werk van een kunstenaar. Hij
had dat werk niet zó kunnen maken in ‘het modderland’, zoals hij Nederland soms
spottend noemde. Ook Theo van Doesburg heeft van 1920 tot zijn dood in 1931 in
Duitsland en Frankrijk gewerkt. De Stijl is in Nederland ontstaan, maar het valt
moeilijk te ontkennen dat ze in het buitenland pas tot wasdom is gekomen.
Belangrijke emigranten van een volgende generatie waren Bram van Velde en

Willem de Kooning die al heel jong uit Nederland wegtrokken, nog voordat ze daar
een rol konden gaan spelen in het kunstleven. Bram van Velde raakte in het midden
van de jaren twintig in Duitsland in de greep van het expressionisme, waarna hij
zich evenals zijn broer Geer in Frankrijk vestigde en zich ontwikkelde tot een schilder
van formaat in de lyrisch-abstracte stijl die na 1945 opgang maakte. De Kooning,
die zijn leerjaren doorbracht in kunstnijverheidsateliers en op de academie in
Rotterdam, verliet Nederland in 1926. In New York kreeg hij na een lange en
moeizame aanloop volop zijn deel van het naoorlogse succes van het
abstract-expressionisme. De invloed van zijn met veel schilderkunstige brille
voorgedragen werk is enorm geweest, eerst in de Verenigde Staten, later ook in
Europa. Met het optreden van de New York School, tot de meesters waarvan hij
werd gerekend, naast Pollock, Newman, Rothko en Still, verschoof naar algemeen
inzicht het zwaartepunt in de moderne kunst van de Oude naar de Nieuwe Wereld.
Een laatste voorbeeld is Karel Appel, die na de schandaalverwekkende

Cobra-manifestaties van 1949 Nederland voor gezien hield. In 1950 vestigde hij
zich samen met Corneille
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in Parijs, waar internationale erkenning niet lang op zich liet wachten. Vanaf de late
jaren vijftig werkte hij afwisselend in Europa en in New York. Gevoel voor de
verschuivingen in de artistieke machtsverhoudingen zal waarschijnlijk van invloed
zijn geweest op de keuze van die laatste werkplek. Maar evenals Mondriaan voerde
Appel als argument ook regelmatig de inspirerende werking aan die van de dynamiek
van metropolen als Parijs en New York uitgaat en gaf hij af op de gezapigheid en
kleinheid van Nederland. Tegelijkertijd plaatste hij zich graag in de grote Nederlandse
schilderstraditie. Zijn niet uitgekomen droom was een eigen museum aan het
Amsterdamse Museumplein, tussen Rembrandt en Van Gogh.
Het is een opvallend maar op zichzelf geen uitzonderlijk verschijnsel dat de

grootste Nederlandse kunstenaars van de late negentiende en twintigste eeuw het
werk waarop hun reputatie berust overwegend buiten de grenzen hebben gemaakt.
Van een land als Spanje, dat eveneens in de zeventiende eeuw een Gouden Eeuw
had beleefd, kan hetzelfde worden gezegd. Dali, González, Gris, Miró en Picasso
brachten een belangrijk deel van hun werkzame leven in Frankrijk door, aangetrokken
door de artistieke levendigheid van Parijs (en daarnaast gedurende lange tijd
afgeschrikt door de politieke terreur in hun geboorteland) waaraan kunstenaars uit
alle 's heren landen bijdroegen.
Wonen en werken in Parijs was natuurlijk geen garantie voor roem. Buiten Van

Dongen, Mondriaan, Van Doesburg, Van Velde en Appel waren er in de twintigste
eeuw talloze andere Nederlandse kunstenaars werkzaam die weinig bekendheid
genieten. Voor buitenlandse kunstenaars was het moeilijk om het hoofd boven water
te houden en de stad zelf bood niet eens zo'n goede markt: kunsthandel en
verzamelaars neigden naar chauvinisme en behoudzucht, terwijl de Franse musea
zich pas na de Tweede Wereldoorlog intensief met moderne kunst gingen
bezighouden. Er was echter blijkbaar voldoende compensatie te vinden in de
stimulerende, vaak ook zeer competitieve sfeer van de Parijse kunstwereld, waar
de verschillende groeperingen en richtingen naast en tegenover elkaar stonden.
Wie daarin actief deelnam en er in slaagde zich te onderscheiden, had een goede
kans om in de canon van de moderne kunst opgenomen te worden. Zeker tot in de
jaren vijftig waren de ogen van de wereld gericht op Parijs als de plaats waar ‘het’
gebeurde, naast nog enkele centra van kortstondiger belang, zoals Berlijn.
Wie thuis bleef, maakte veel minder kans. Bart van der Leck die zich verschanste

in het Gooi, Charley Toorop die wel veel reisde maar zich nergens lang vestigde,
Ket en Koch die om fysieke of psychische redenen alleen thuis tot werken in staat
waren, Willink die na zijn Berlijnse avontuur in de jaren 1920-1923 weer Amsterdam
verkoos: het zijn kunstenaars die bij ons niet zo veel lager worden aangeslagen dan
de genoemde Parijse Nederlanders, maar zij zijn buiten de grenzen weinig bekend.
Hun leven lang konden zij hun werk goed verkopen op de thuismarkt (Van der Leck
zelfs voornamelijk aan één persoon, zijn mecenas Helene Kröller-Müller, die het
aan verdere circulatie onttrok door het in een museum onder te brengen); ook dat
is een belemmerende factor voor het vestigen van een internationale reputatie.
In Nederland, net als in Spanje, ontbrak een bruisend kunstcentrum van waaruit

men op voet van althans enige gelijkheid kon communiceren met centra elders in
de wereld. Amsterdam kreeg in de jaren tachtig van de negentiende eeuw een
zekere culturele dominantie en heeft die de hele twintigste eeuw door behouden,
maar slechts op nationaal
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niveau. De uitstraling ervan buiten Nederland is gering geweest, evenals trouwens
de aantrekkingskracht op buitenlandse kunstenaars, anders dan voor een incidenteel
verblijf, om de musea te bezoeken of de schilderachtigheid van stad en land in zich
op te nemen. Uitzonderingen zijn er wel. Tijdens de EersteWereldoorlog bijvoorbeeld
vestigden zich belangrijke Belgische kunstenaars zoals Frits van den Berghe,
Gustave de Smet, Georges Vantongerloo en Rik Wouters in Nederland.20 Zij
participeerden in het culturele leven, maar daar waren ze niet voor gekomen, en
hetzelfde geldt voor de immigranten uit Duitsland bij het naderen van de Tweede
Wereldoorlog.21 Moholy-Nagy hield het in 1933-1934 slechts kort in Nederland uit.
Een grootheid als Max Beckmann, die van 1937 tot 1946 in Amsterdam woonde,
bleef geïsoleerd en haastte zich weg zodra hij een gunstige aanbieding kreeg om
in de Verenigde Staten te gaan doceren. Pas sinds de jaren zestig is er sprake van
een gestage toestroom van buitenlandse kunstenaars, onder wie bekende
Amerikanen zoals Lawrence Weiner en Jo Baer, aangetrokken door het imago van
Amsterdam als een ontspannen en vrijheidslievende stad, in andere gevallen door
de relatief ruime overheidssteun die in Nederland aan kunst, kunstopleidingen en
kunstenaars wordt verleend.
De eeuwen door is de artistieke immigratie bescheiden geweest, zelfs in de

Gouden Eeuw. Noch Amsterdam, noch een van de andere stedenmet een bloeiende
schilderschool, had een magnetische aantrekkingskracht op buitenlands talent.
Afgezien van de toevloed in de laatste decennia van de zestiende eeuw van
Zuid-Nederlandse vluchtelingen, die bleven en zich integreerden en die hebben
bijgedragen aan de opbloei van de kunsten in de Noordelijke Nederlanden,22werden
er eigenlijk verrassend weinig buitenlandse kunstenaars aangetrokken door het
gunstige kunstklimaat - waarschijnlijk mede omdat de gildebepalingen ‘eigen volk’
beschermden. Alleen als het ging om opdrachten met een zeer bijzonder karakter
werden specialisten van naam van buiten de Republiek ingeschakeld. Zo liet Amalia
van Solms naast Nederlandse schilders ook Jacob Jordaens en Gonzales Coques
schilderingen aanbrengen in Huis ten Bosch om haar gestorven echtgenoot Frederik
Hendrik te eren.
En zo bleef het in de daaropvolgende periode van mindere bloei. Incidenteel

maakte de bovenklasse gebruik van de diensten van buitenlandse portrettisten die
in ons land verbleven, zoals Maurice-Quentin de la Tour, Jean-étienne Liotard en
Charles Howard Hodges, maar verder reikte de ambitie niet om grote kunstenaars
aan het werk te zetten ter compensatie van het schaars geworden talent van eigen
bodem. Bellotto kon in Duitsland en Engeland overal terecht om zijn veelgeroemde
stadsgezichten te schilderen, Tiepolo decoreerde Duitse paleizen; Nederland liet
hen passeren. Kunstenaars van naam uit de negentiende en de vroege twintigste
eeuw, zoals Manet, Monet, Liebermann, Whistler en Picasso, kwamen zoals gezegd
voornamelijk af op de oude kunst in de musea of op de pittoreske sfeer van
Nederland (kleurenplaat IV). Behalve in het geval van Liebermann hadden zij
nauwelijks contact met Nederlandse kunstenaars, de kunsthandel en verzamelaars.

Openheid voor oude niet-Nederlandse kunst

Demobiliteit van buitenlandse kunstenaars richting Nederland, zo kan geconstateerd
worden, is dus altijd veel geringer geweest dan die van Nederlandse kunstenaars
naar het buitenland. Maar hoe zit het met de mobiliteit van losse kunstwerken? Die
zijn immers gemak-
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H. Wijnands, Koning Willem II in Paleis Kneuterdijk te Den Haag. Op de achtergrond de
beheerder Victor Amadeo Trossarello, 1847, olieverf op paneel, 33 × 43 cm. Stichting
Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau, Den Haag. Het schilderij dat achter
de koning hangt, stelt ‘De penning van de keizer’ voor en is geschilderd door de Vlaamse
kunstenaar Peter Paul Rubens. Willem II kocht het in 1842 voor 25.000 gulden. Het bevindt
zich thans in San Francisco. Het schilderijtje rechts van de deur, getiteld ‘La Colombina’,
werd geschilderd door Francesco Melzi en is nu in de Hermitage, Sint-Petersburg.

kelijker te verplaatsen dan hun makers, die vaardigheden in taal en gedrag moeten
bezitten om in het hun vreemde land de kost te kunnen verdienen. Hoe open stond
en staat men in Nederland voor buitenlandse kunst?
Een goede graadmeter vormen uiteraard de museale collecties. Zoals overal in

de westerse wereld zijn de belangrijkste musea in ons land in de late achttiende en
in de negentiende eeuw gesticht, nieuwkomers daargelaten, zoals het Kröller-Müller
Museum dat in 1938 en het Van Gogh Museum dat in 1973 werd geopend. En zoals
overal werden bij de stichting van een museum collecties ingebracht die een nog
veel langere historie hadden; zij weerspiegelen een verzamelbeleid dat al in de
zeventiende en achttiende eeuw werd gevoerd.
Toch werden in Nederland de beginnendemusea getekend door omstandigheden

die anders waren dan in de omringende landen. In de eerste plaats was er slechts
een zeer bescheiden rol weggelegd voor het hof en de hoge adel, die in andere
landen vaak hun van generatie op generatie zorgvuldig bewaarde en uitgebouwde
collecties in musea onder-
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brachten: dat gebeurde bijvoorbeeld in Parijs, Wenen en Dresden. In Nederland
vormde de stadhouderlijke verzameling vanaf de Franse tijd mede de basis voor
het Mauritshuis en het Rijksmuseum, maar die verzameling was veel minder rijk
dan die van andere Europese vorstenhoven. Typerend genoeg ging de
indrukwekkende collectie die werd opgebouwd door koning Willem II, de meest
kunstlievende vorst uit de geschiedenis van het Oranjehuis, na zijn dood niet naar
een Nederlandsmuseum. De talrijke schilderijen van Vlaamse primitieven (waaronder
twee werken van Jan van Eyck en de wonderbaarlijk mooie gerechtigheidstaferelen
van Dierck Bouts die nu in het museum in Brussel hangen), Italiaanse
zestiende-eeuwse meesters, Rembrandt, Rubens, Van Dijck, Velázquez, Lorrain
en vele anderen, alsmede tekeningen van onder anderen Leonardo, Michelangelo
en Rafaël, werden in 1850 geveild zonder dat de Nederlandse overheid en demusea
een vinger uitstaken. Over dat verlies voor ons nationale kunstbezit, met name van
niet-Nederlandse oude kunst, wordt nog steeds getreurd.23
Een tweede Nederlandse eigenaardigheid bij de vorming van (vooral stedelijke)

musea was de inbreng van het kunstbezit van lokale overheden. Het betrof veelal
zeventiende-eeuwse kunst die in opdracht voor stadhuizen en andere
overheidsgebouwen of gildes was gemaakt, soms ook oudere kerkelijke kunst die
de Beeldenstorm had overleefd en na de vestiging van de Republiek was
geconfisqueerd. De kwaliteit was vaak aanzienlijk, maar de keuze was uiteraard
niet zozeer te danken aan een bewust en kritisch verzamelen, zoals particulieren
deden, als wel aan toevallige omstandigheden. Deze stedelijke collecties omvatten
vrijwel uitsluitend werk van Nederlandse meesters en bepaalde genres, zoals het
landschap en het stilleven, waren zwaar ondervertegenwoordigd.
Buitenlandse kunst had in de zeventiende eeuw en daarna wel een rol gespeeld

op de Nederlandse markt. Kunsthandel en veilingwezen waren zeer levendig, met
een internationale kring van afnemers. Ook als belangrijke stukken slechts kort in
ons land verbleven, konden ze als bron van inspiratie fungeren, zoals blijkt uit
Rembrandts parafrase in een zelfportret van een vroeg mansportret van Titiaan en
zijn getekende kopie van Rafaëls portret van Baldassare Castiglione. Andere
buitenlandse schilderijen vonden hun weg naar de verzamelingen van rijke
Nederlandse burgers, zij het dat in hun huizen en kunstkamers de kunst van eigen
bodem overheerste.24
Van de verzamelaars van buitenlandse kunst spiegelden sommigen zich aan de

smaak van Frederik Hendrik en Constantijn Huygens door Rubens, Van Dijck en
andere exponenten van de Vlaamse barok in hun collectie op te nemen. Anderen,
vaak schilders die zelf Italië hadden bereisd of kooplieden die daar veel connecties
hadden, verzamelden Italiaanse kunst. Zo bevatte de befaamde collectie van de
gebroeders Reynst vooral werk van Venetiaanse meesters. Een stoffenhandelaar
als Abraham Peronneau bezat naast een groot aantal Nederlandse ook veel
Italiaanse en Franse schilderijen, waaronder enkele van Lorrain en Poussin. Het
was echter het lot van deze burgerlijke kunstcollecties - anders dan van adellijke
collecties in andere landen - dat zij zelden over meer dan één generatie bijeen
bleven. Vooral in de achttiende eeuw werd de ene na de andere collectie ter veiling
gebracht of en bloc naar het buitenland verkocht, waar de belangstelling voor
Nederlandse zeventiende-eeuwse kunst sterk groeiende was. Daarmee verdween
doorgaans ook de buitenlandse kunst die in die collecties aanwezig was weer over
de grenzen. Er kwam maar zelden iets substantieels voor terug. Een uitzondering
vormde de verwerving, in 1792, door
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het Teylers Genootschap in Haarlem van een grote groep tekeningen van onder
anderen Rafaël en Michelangelo, die in de zeventiende eeuw in bezit was geweest
van koningin Christina van Zweden.
In de tijd dat de belangrijkste Nederlandse musea werden gesticht, in de Franse

tijd en de hele eeuw daarna, was de spoeling wat oude niet-Nederlandse kunst
betreft nogal dun. Het groeiende nationalisme en de gefixeerdheid op het eigen
glorierijke verleden waren er voor verantwoordelijk dat er op dit punt ook geen
ingrijpende corrigerende maatregelen werden getroffen. Met de zorg en financiering
van de musea was het een kwestie van hollen of stilstaan. In de eerste decennia
van de eeuw werden structureel, maar meer nog ad hoc, behoorlijke bedragen voor
aankopen gefourneerd; na 1840 rekenden de regeringen dit gedurende enkele
decennia niet tot hun taak en lagen de initiatieven meer bij de musea die door
stedelijke overheden werden opgericht en die zich doorgaans concentreerden op
de geschiedenis van de locale kunst.25
Onder Lodewijk Napoleon werd, enigszins verbazingwekkend, vrijwel uitsluitend

Nederlandse kunst gekocht; onder Willem I werden door de regering en door de
koning zelf aankopen gefinancierd voor het Mauritshuis en het Rijksmuseum (en
incidenteel de musea van Antwerpen en Brussel) die ook buitenlandse kunst
omvatten, maar het ambitieniveau lag niet hoog. Echt grote sommen gingen in de
eerste decennia van de negentiende eeuw voornamelijk naar het behoud van enkele
collecties Oud-Nederlandse kunst. Dat was ook geen overbodige luxe want met de
achttiende-eeuwse art drain was er schrikbarend veel verdwenen en het beeld dat
de musea van de Oud-Nederlandse kunst gaven was aanvankelijk nogal
fragmentarisch en op sommige onderdelen uitgesproken pover. Maar ten aanzien
van oude niet-Nederlandse kunst legde men zich er op voorhand al bij neer dat er
toch niet viel te concurreren met de veel internationaler samengestelde
museumcollecties in de hoofdsteden van de omringende landen.
Van dat standpunt is de Nederlandse museumwereld in feite nooit meer

teruggekomen. Er zijn in de loop van twee eeuwen wel verwervingen van mooie
buitenlandse stukken te melden, en een figuur als Schmidt Degener bepleitte in de
jaren twintig wel een internationale oriëntatie van het Rijksmuseum, hetgeen onder
andere resulteerde in de aankoop van een fraai mansportret van Goya. Maar dat
bleven incidenten. De aanwezigheid van oude niet-Nederlandse kunst in de
Nederlandse musea is voornamelijk te danken aan de gulheid van particuliere
schenkers.

De verwerving van moderne buitenlandse kunst

Het aankoopbeleid ten aanzien van eigentijdse kunst kende in de negentiende eeuw
ongeveer dezelfde beperkingen als die op het gebied van de oude kunst.26 In de
eerste decennia werd er door de rijksoverheid behoorlijk geld en aandacht aan
besteed, opnieuw voornamelijk aan de kunst van eigen bodem; in 1828 werd deze
ondergebracht in het Paviljoen Welgelegen in Haarlem. In 1840 stokte de
overheidsbemoeienis op dit gebied om pas veel later in de eeuw weer hernomen
te worden, nog steeds vrijwel uitsluitend gericht op Nederlandse kunst.
Men zou verwachten dat het nationalistische en chauvinistische denken waarop

de museumpraktijk stoelde, evenzeer doorwerkte bij particuliere verzamelaars. Dat
was ech-
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Tentoonstelling van de collectie Regnault in het Stedelijk Museum, 1937-'38. Stedelijk
Museum, Amsterdam.

ter lang niet altijd het geval. Er waren zeker verzamelaars die zich richtten op de
eigentijdse Nederlandse kunst, doortrokken van nostalgie naar het grootse verleden
en van een intieme romantische werkelijkheidsbeleving, maar vooral vanaf het
midden van de negentiende eeuw waren er heel wat kapitaalkrachtige particulieren
die collecties aanlegden waarin naast Duitse en Italiaanse met name Franse
kunstenaars zeer goed waren vertegenwoordigd - daarbij inbegrepen de zeer
populaire Franse Nederlander Ary Scheffer. Destijds beroemde, later verguisde en
recent weer opgewaardeerde schilders als Bouguereau, Cabanel, Decamps,
Delaroche, Gérôme, Vernet en Meissonnier waren met eersteklas schilderijen
aanwezig. Daarvan is echter, op de collectie Fodor na die aan de stad Amsterdam
werd geschonken, vrijwel niets meer terug te vinden in de Nederlandse musea. Al
voor het einde van de eeuw waren deze verzamelingen weer uiteengevallen en in
het buitenland verspreid geraakt.27
Beter verging het de collecties waarin het zwaartepunt lag bij Courbet, Corot,

Millet en de landschapsschilders van Barbizon, die dichter bij onze eigen Haagse
School stonden en ook nog bij twintigste-eeuwse verzamelaars waardering vonden.28
Door de overdracht van de collectie van de schilder H.W. Mesdag aan de staat en
door schenkingen en legaten van andere particuliere verzamelaars is dat aspect
van de Franse kunst in de Nederlandse musea goed vertegenwoordigd. Aan het
impressionisme en post-impressionisme werd in de tijd zelf relatief weinig aandacht
besteed. Wat ervan in de musea belandde is voorname-
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lijk te danken aan veel latere schenkers, zoals Helene Kröller-Müller en D.G. van
Beuningen, wiens rijke en zeer brede collectie in 1958 in Museum Boymans werd
opgenomen.
Initiatieven van enig belang in het verwerven van eigentijdse buitenlandse kunst

werden in de negentiende eeuw noch door de rijksoverheid, noch door de musea
ondernomen, en in de twintigste eeuw bleef die situatie gedurende de eerste
decennia nog min of meer voortbestaan. Als de musea iets van die kunst lieten zien
dan betrof het voornamelijk schenkingen en vaker nog bruiklenen van particulieren.
Zo boden de zalen van het Stedelijk Museum plaats aan de nogal bezadigde collectie
van de Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van
Hedendaagsche Kunst, in 1874 opgericht door een aantal Amsterdamse
verzamelaars met een ontwikkeld gemeenschapsgevoel. Vanaf het midden van de
jaren twintig vormde de veel moderner georiënteerde verzameling van P.A. Regnault,
met schilderijen van Picasso, Braque, Chagall en Picabia, daarop een welkome
aanvulling.29 In dezelfde tijd was de collectie van Baron von der Heydt, met onder
andere vroege en kubistische schilderijen van Picasso, ondergebracht in het
Gemeentemuseum in Den Haag.
Heel even had ook het Rijksmuseum aspiraties in de richting van de modernste

kunst. Dankzij de schenking van de collectie-Drucker (overwegend bestaande uit
schilderijen en aquarellen van de Haagse en Amsterdamse School, waarvoor zelfs
een speciale vleugel werd aangebouwd) kon de lijn van de grote Nederlandse
schildertraditie krachtig naar het heden worden doorgetrokken. Maar toen de lucide
onderdirecteurWillem Steenhoff omstreeks 1910 probeerde om er een internationaal
accent aan toe te voegen door plaats in te ruimen voor omvangrijke bruiklenen uit
de collecties van de familie Van Gogh en van Cornelis Hoogendijk, met interessante
toevoegingen uit de collecties van H.P. Bremmer en Conrad Kickert, werd hij al
spoedig weer teruggefloten. Werken van Cézanne, Gauguin, Picasso en Mondriaan
in de nationale schatkamer toelaten ging te ver.30
Na de verwijdering van deze collecties uit het Rijksmuseum vond die van de

familie Van Gogh (met naast de vele schilderijen en tekeningen van Van Gogh ook
belangrijke werken van diens Franse collega's, onder anderen Gauguin en
Toulouse-Lautrec) via enige omzwervingen onderdak in het Stedelijk Museum en
ten slotte, definitief, in het Van Gogh Museum. Treurig daarentegen was het lot van
de collectie-Hoogendijk. Hoogendijk had omstreeks de eeuwwisseling een zeer
bijzondere collectie oude en moderne kunst bijeengebracht, met schilderijen van
Gauguin, Van Gogh, Manet, Redon, Renoir en Vuillard, om slechts enkele grote
namen te noemen. De kern van de collectie werd gevormd door meer dan dertig
werken - waaronder een flink aantal topstukken - van Cézanne. Het was waarschijnlijk
de grootste en belangrijkste collectie die nog bij het leven van de meester was
gevormd. Na de dood van de verzamelaar werd in 1912 door de erven een
bescheiden schenking van voornamelijk oude kunst gedaan aan het Rijksmuseum,
maar het veel groter en belangrijker bestanddeel moderne kunst werd in datzelfde
jaar geveild en verdween vrijwel geheel naar het buitenland.
De Cézannes bleven nog een aantal jaren in de familie en Steenhoff en anderen

hebben geprobeerd dit ensemble voor Nederland te behouden, maar vergeefs. In
1920 ging het alsnog voor een bedrag van ongeveer 250.000 gulden naar een
combinatie van Parijse kunsthandelaars. Zij vonden een goede klant in de excentrieke
Amerikaanse collectioneur Barnes; hij kocht nog in hetzelfde jaar dertien werken,
die tot op de dag van vandaag de glorie vor-
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men van de Barnes Foundation in Merion, Pennsylvania. Twee kleine, in de familie
achtergebleven schilderijen van Cézanne kwamen kort na de TweedeWereldoorlog
in het Stedelijk Museum terecht, waar ze ons pijnlijk blijven herinneren aan de
grootste misser uit de twintigste-eeuwse Nederlandse museumgeschiedenis.
In de jaren tot aan de Tweede Wereldoorlog waren de budgetten van rijk en

gemeenten voor moderne en eigentijdse kunst uiterst beperkt. In Amsterdamwerden
deze vrijwel uitsluitend aangewend voor aankopen van werk van Nederlandse, zelfs
voornamelijk Amsterdamse kunstenaars. In Den Haag keken directeur H.E. van
Gelder en conservator G. Knuttel over de grenzen, vooral naar het Duitstalige gebied
waaruit ze naast grafiek enkele mooie schilderijen van Campendonk, Hodler en
Schiele verwierven, terwijl in Rotterdam de zeer strategisch operereende directeur
D. Hannema plaatselijke verzamelaars wist te mobiliseren voor belangrijke aankopen,
incidenteel ook op het gebied van moderne kunst.31 Die musea ontvingen tevens
belangwekkende schenkingen en legaten, waarvan met name het legaat van Marie
Tak van Poortvliet in 1936 genoemd moet worden, dat naast een groep werken van
Jacoba van Heemskerck belangrijke schilderijen van Kandinsky, Marc en Feininger
omvatte. In 1938 werd zoals eerder is gezegd het Kröller-Müller Museum op het
landgoed De Hoge Veluwe bij Otterlo geopend, waarvan de bescheiden behuizing
door het rijk was betaald, de waardevolle collectie door de naamgeefster was
geschonken.32 Deze omvatte naast oude kunst een unieke groep werken van Van
Gogh en topstukken van Seurat, Redon, Picasso, Gris en Léger. Het was dus
voornamelijk aan de generositeit van een aantal particulieren te danken dat moderne
buitenlandse kunst een permanente plaats kreeg in de Nederlandsemusea. Andere
interessante privé-collecties die in die periode waren gevormd, zoals van Van
Assendelft en Beffie, vielen weer uiteen, of ze werden naar het buitenland
overgebracht, zoals die van Von der Heydt.33
Pas na de Tweede Wereldoorlog kon er sprake zijn van een gericht beleid in het

tonen en verwerven van internationale moderne en eigentijdse kunst, waarbij
overigens de gemeentelijke musea het voortouw namen; het rijk is nooit erg scheutig
geweest met financiële middelen, reden waarom het Kröller-Müller Museum onder
A.M. Hammacher pas in de loop van de jaren vijftig een begin kon maken met de
aankoop van vooral twintigste-eeuwse beeldhouwkunst voor het mooie beeldenpark
dat werd aangelegd op het terrein: een beleid dat nadien krachtig is voortgezet. In
Eindhoven bouwde Edy de Wilde vanaf 1949 een kleine keurcollectie op van
twintigste-eeuwse schilderkunst. Ook het Haagse Gemeentemuseum en Museum
Boymans legden sindsdien meer nadruk op internationale kunst. Maar het meest
uitgebreide overzicht daarvan werd toch in het Stedelijk Museum in Amsterdam
bijeengebracht, eerst onder het directoraat van Willem Sandberg, daarna van Edy
de Wilde, Wim Beeren en Rudi Fuchs.
Sandberg heeft altijd de indruk gewekt veel meer te hechten aan de levendigheid

die tentoonstellingen brachten dan aan de collectieopbouw van zijn museum, maar
dat was een pose. Op het gebied van de klassieke moderne kunst hebben hij en
zijn conservator Hans Jaffé met aankopen van Picasso, Matisse, de kubisten en
Duitse expressionisten een indrukwekkende inhaalslag uitgevoerd. Hoogtepunten
vormden de verwerving van een grote groep werken van Malevich (een perfecte
tegenhanger van de eveneens imposante collectie werken vanMondriaan en andere
kunstenaars van De Stijl) en het behoud van de Chagalls en andere belangrijke
schilderijen uit de collectie-Regnault, mede met steun van het rijk.
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De tentoonstelling American Pop Art in het Stedelijk Museum, 1964. Stedelijk Museum,
Amsterdam.
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Ook de naoorlogse abstracte tendensen en Cobra werden op niveau verzameld.
Onder DeWilde werd het gebied verruimd met naoorlogse Amerikaanse kunst, met
werken van kunstenaars als De Kooning, Newman, Johns, Rauschenberg, Stella
en Warhol. Door zijn opvolgers werd het accent weer meer gelegd op Europese
kunstenaars, vooral Duitsers zoals Kiefer, Baselitz en Polke.
Naast het Stedelijk Museum profileerden zich in de laatste decennia het

Kröller-Müller Museummet de opbouw van een collectie minimal art en arte povera,
Museum Boymans (inmiddels omgedoopt tot Museum Boijmans Van Beuningen)
met belangrijke werken van de in Nederland altijd verwaarloosde surrealisten en
van jonge Amerikaanse kunstenaars, en het Van Abbemuseum, dat een breed maar
inhoudelijk consequent beleid voert op het gebied van de internationale hedendaagse
kunst. Ook het Groninger Museum en het Bonnefantenmuseum inMaastricht hebben
zich in de afgelopen twintig jaar geprofileerd met aankopen van buitenlandse kunst.
Daarnaast heeft de particuliere De Pont Stichting zich door een spraakmakend
tentoonstellings- en verzamelbeleid op het gebied van de recente internationale
kunst een volwaardige plaats verworven tussen de reguliere musea. Naast de fraai
verbouwde oude fabriekshal in Tilburg beschikt de stichting sinds kort ook over een
vestiging in Amsterdam die exclusief aan het exposeren en verzamelen van
kunstfotografie is gewijd.
Uit dit alles mag geconcludeerd worden dat buitenlandse kunst van de twintigste

eeuw veel ruimer en representatiever in de Nederlandse musea aanwezig is dan
buitenlandse kunst van vroeger eeuwen. Vooral de kunst van de tweede helft van
de twintigste eeuw is op niveau verzameld, dankzij het feit dat museumdirecteuren
en conservatoren in die periode vaak heel goede talent scouts zijn geweest. Toch
is er allerminst reden voor euforie want er zijn ook talrijke hiaten en zwakke plekken
in de verzamelingen, die ernstiger zijn naarmate men verder in de eeuw teruggaat.
Vergeleken met de museumcollecties in Londen en Parijs, in Duitse steden zoals
Keulen en Zwitserse steden als Basel en Zürich, zijn vooral de groten van de eerste
helft van de twintigste eeuw tamelijk mager vertegenwoordigd in de Nederlandse
musea - een feit dat enigszins verhuld dreigt te worden doordat vanuit de
rijksoverheid graag gesproken wordt over de collectie-Nederland, alsof het een
geheel is dat onder haar zorg en beheer valt.
De kans dat deze situatie nog ingrijpend zal veranderen is klein. Het prijspeil van

klassiek-moderne topkunst gaat de museale aankoopbudgetten ver te boven. Van
particuliere zijde valt op dit gebied evenmin soulaas te verwachten, eenvoudig omdat
er van een Picasso, Matisse, Kandinsky, Giacometti, Brancusi, Duchamp, Ernst,
Schwitters, Beckmann (kleurenplaat VIII), om slechts enkele namen te noemen,
geen belangrijke werken in Nederlandse particuliere verzamelingen aanwezig zijn;
dit in tegenstelling tot landen als België en Zwitserland, waar het bijvoorbeeld mogelijk
zou zijn om een hele Picassotentoonstelling uit alleen particulier bezit samen te
stellen. In Nederland kopen rijke mensen als Heineken geen Picasso en al helemaal
geen Beuys, Johns of Richter, maar Moesman en Melle (of een jacht).
In het algemeen gesproken is bovendien de bereidheid om musea te bedenken

met schenkingen en legaten afgenomen naarmate de overheidsbemoeienis is
gegroeid. Privéverzamelaars brengen hun collectie liever onder in een eigen
museum, zoals recent is gebeurd bij Museum aan Zee in Scheveningen en het
Frisia Museum in Spanbroek. In de museumwereld heeft de mening postgevat dat
het verwerven van kunst, zoals alles wat cul-
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tuur en welzijn betreft, in onze verzorgingsstaat een zaak van de overheid is.
Particulier initiatief in dezen wordt niet aangemoedigd, ze wordt veeleer als lastig
ervaren. Sponsoring door bedrijven is welkom, maar deze richt zich nu eenmaal
eerder op manifestaties zoals spraakmakende tentoonstellingen dan op aankopen,
en als dat laatste incidenteel toch gebeurt, eerder op Nederlandse dan op
buitenlandse kunst.

Slotopmerking

Beeldende kunst speelt een belangrijke rol in de Nederlandse cultuur, dat valt niet
te ontkernen. Al in de zeventiende eeuw spraken buitenlandse bezoekers er hun
verbazing over uit dat zelfs in de nederigste woningen wel enkele schilderijen te
vinden waren. Schattingen komen uit op een schilderijenproductie van enkele
miljoenen stuks voor die periode. Ook vandaag de dag heeft kunst (inclusief de
afgeleiden kitsch en reproducties) een vanzelfsprekende plaats in het interieur. Wat
het aantal kunstenaars en de omvang van de productie betreft heeft Nederland
misschien wel de hoogste dichtheid ter wereld.
Onze omgang met kunst vertoont echter bepaalde eigenaardigheden die wellicht

teruggevoerd kunnen worden op het gegeven dat Nederland vanouds een
handelsnatie is, waarin meer met geld dan met goed wordt gerekend. Zo lijkt het
brengen altijd prioriteit te hebben gehad boven het halen, het verplaatsen boven
het vasthouden, zeker in het pre-museale tijdperk, maar ook nog daarna. Particuliere
collecties worden niet van generatie op generatie overgedragen maar vallen even
snel weer uit elkaar als ze gevormd zijn. De musea profiteren relatief gesproken
minder van het particuliere mecenaat dan in andere landen, waar vaak gunstige
belastingfaciliteiten voor schenkingen bestaan en successierechten in natura kunnen
worden voldaan. In Nederland was dat tot slechts enkele jaren geleden een
onbespreekbaar onderwerp voor het ministerie van Financiën.
Van een handelsnatie mag openheid worden verwacht voor wat de wereld te

bieden heeft, ook op kunstgebied, maar dat valt tegen als we kijken naar de receptie
van buitenlandse kunst en naar de eigen productie, naar het reisgedrag van
kunstenaars en hun ontvankelijkheid voor invloeden van nabije en verre culturen.
Het is bijvoorbeeld typerend dat de invloed van Japan, ondanks de exclusieve
handelsbetrekkingen die ons land eeuwenlang heeft gehad, zich in de Nederlandse
kunst en kunstnijverheid later en minder krachtig heeft gemanifesteerd dan in de
omringende landen.34
De belangrijkste belemmering voor die openheid is waarschijnlijk de druk van de

eigen traditie geweest. Het luisterrijke schilderkunstige verleden heeft zoals gezegd
een grote rol gespeeld in de constructie van een nationale identiteit en het bezorgt
ons land nog steeds veel cultureel prestige en valuta, maar hoe we het wenden of
keren, het heeft ook een soort doem gelegd op onze cultuur die nog steeds niet is
opgeheven. Dat lot deelt Nederland met een land als Italië. De museale collecties
aldaar laten zien dat gedurende de laatste paar eeuwen de afgeslotenheid voor het
buitenland nog rigoureuzer is geweest dan bij ons, de fixatie op oude glorie, van de
Romeinse tijd tot de Renaissance en de Barok, nog sterker; geen wonder dat de
futuristen musea en bibliotheken in brand wilden steken en Venetië verwoesten.
Nederland heeft zijn Gouden Eeuw tot lust en last. De schilderkunst van die

glansperiode is de focus geweest van het particuliere en museale verzamelen, maar
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tiende eeuw tot en met de Haagse School, en opnieuw voor de periode van het
interbellum, toen het realisme als een bij uitstek Nederlandse kwaliteit werd
gecelebreerd. Het is opvallend hoeveel kunstenaars die in Paul Citroens bloemlezing
Palet (1931) aan het woord komen, zich beroepen op de nationale traditie.
Van de druk van die traditie konden kunstenaars zich bevrijden door ironie, zoals

Willink in geschrifte deed35 en meer recent Jan Dibbets in zijn kunst, in fotowerken
als Dutch Mountains, die een soort implosie van het Hollandse landschap te zien
geven. Kunstenaars konden ook hun modellen elders zoeken, zoals Toorop deed
voor zijn divisionistische en symbolistische werk. Het meest rigoureus waren
kunstenaars zoals Van Gogh, Van Dongen, Mondriaan, De Kooning en Appel, die
zich definitief in het buitenland vestigden. Maar helemaal van zich afschudden
konden zij de traditie van de Nederlandse kunst niet. Geen wonder, want in elk
buitenlands museum werden zij, als de hoofdpersoon in P.N. van Eycks gedicht ‘De
tuinman en de dood’, opgewacht door wat zij wilden ontvluchten.
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12 Het volk verovert de media
Henri Beunders

Verheffende vervlakking

Als dank voor de vreedzaam omlaag gehaaldemuur tussenOost- enWest-Duitsland,
die het uitzicht mogelijk maakte op de eenwording van Europa, werd op eerste
kerstdag 1989 in het Schauspielhaus in Berlijn een klassiek concert ten gehore
gebracht, de negende symfonie van Ludwig van Beethoven.
Er was één wijziging aangebracht, lichtte dirigent Leonard Bernstein toe. ‘Ik geloof

dat dit een door God gegeven moment is om het woord “vrijheid” telkens daar te
zingen waar in de partituur van “vreugde” sprake is. Als er ooit een historisch ogenblik
is geweest waarop men omwille van de menselijke vreugde een academisch risico
mag nemen is het nu wel. En ik ben er zeker van dat Beethoven ons zijn zegen zou
hebben gegeven. Leve de Vrijheid!’1 Net als de val van de Muur anderhalve maand
eerder werd dit concert in veel delen in de wereld live op televisie uitgezonden,
behalve in landen, zoals Roemenië, Joegoslavië, Cuba en China, waar de regimes
het besmettingsgevaar vreesden van het woord ‘vrijheid’. Voor dit ‘jubelfestijn’ was
een speciaal orkest samengesteld, met musici niet alleen uit Duitse steden als
Berlijn, Dresden en München maar ook uit New York, Londen, Parijs en Leningrad.
Daarmee was het een wereldorkest geworden dat deze Ode an die Freiheit bracht,
niet een Duits orkest, maar ook geen Europees orkest. Nu zullen de politieke leiders
in Parijs en Londen, die niet louter vreugdevol gestemd waren over de
gebeurtenissen in Berlijn, het een schrale troost hebben gevonden dat het tenminste
niet een pangermaans orkest was, maar op het hoofdkantoor van de Europese Unie
in Brussel zal een enkeling toch een wenkbrauw hebben gefronst. Was die Ode an
die Freude niet ooit uitgeroepen tot hymne van Europa?
Dat was zo. De eerste pan-Europeaan, R.N. Coudenhove-Kalergi, had al in 1929

bepleit dat ‘Europa’ zijn symbolen nodig had - een volkslied, een vlag, een dag op
de kalender - en voor dat lied de Ode an die Freude gesuggereerd. Na 1945 werd
deze gedachte in kringen van de Europese gemeenten, die middels jumelages de
verzoening in de praktijk brachten, herhaaldelijk naar voren gebracht. In Brussel
was er scepsis. De tekst van Friedrich von Schiller - met de beroemde strofe Alle
Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt - was immers meer universeel
dan Europees.
De Raad van Ministers moest in 1972 weer eens vaststellen dat men het niet

eens kon worden over een nieuw Europees volkslied. Men besloot deze ode dan
maar tot officiële hymne uit te roepen, in de uitvoering van de Oostenrijkse dirigent
Herbert von Karajan, te spelen bij alle Europese gelegenheden, eventueel samen
met het nationale volkslied.2 Want
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dat die Europese eenheid er snel zou komen en de nationale identiteiten zou
vervangen, dat betwijfelde men inmiddels ten zeerste.
In de jaren tachtig koos de Europese Unie daarom ook maar voor een voorzichtige

variant op de zelfbewuste Amerikaanse wapenspreuk E Pluribus Unum (Uit velen
één). Het Europese devies werd Eenheid in Verscheidenheid. Als de vraag werd
gesteld of er in cultureel opzicht iets gezamenlijks uittorende boven al die
verscheidenheid, dan luidde het antwoord: Beethoven, dat was Europese muziek
van het hoogste niveau.
Terugkijkend vanuit de eenentwintigste eeuw op die gedenkwaardige kerstdag

in 1989 en met kennis van wat er op het gebied van media en cultuur allemaal op
volgde, is het voor ‘de Nederlandse cultuur in Europese context’ in meer dan één
opzicht symbolisch wat daar in het Schauspielhaus gebeurde. Het was niet de
Europese gedachte die daar bejubeld werd, maar de wereldwijde vrijheid. En de
dirigent was niet de - inmiddels overleden - Europeaan Karajan, die kampioen van
het traditionele repertoire, maar de Amerikaan Leonard Bernstein. Iemand dus die
zijn eerste grote roem te danken had aan het componeren van de muziek voor West
Side Story. Deze musical veroverde na de première in 1957, het jaar van de
oprichting van de EEG, vanuit Amerika de wereld, ook Nederland.
In al deze symboliek aan het begin van een opstel over de Nederlandse

mediacultuur van de twintigste eeuw is het belangrijker dat Bernstein liet zien dat
hoge kunst en lage cultuur elkaar niet hoeven uit te sluiten in het leven, dan dat hij
Amerikaan was. Dit is nodig om op te merken. Sommige intellectuelen in Nederland
vatten in het nieuwe millennium de draad weer op die Johan Huizinga, Menno ter
Braak en P.J. Bouman een halve eeuw eerder hadden gesponnen: die van protest
tegen de vervlakking en regelrechte verloedering als gevolg van de popularisering
van de cultuur. Het trefwoord was opnieuw amerikanisering, ofwel commercialisering
van economie, politiek, cultuur, ja van het hele leven. En entertainment staat in dit
moderne leven centraal, aldus H.J.A. Hofland in oktober 2000 in NRC Handelsblad.3
Ofwel, de ode aan de vreugde was uitgedraaid op het eindeloze refrein van de
huidige mediacultuur fun, fun, fun. Hoflands collega Rudy Kousbroek deed er nog
een schepje bovenop in zijn bezwaarschrift tegen de geest van deze nieuwe eeuw:
‘Amerika is de Grote Satan, alles wat slecht is komt uit Amerika.’4Het woord internet,
dé Amerikaanse uitvinding van de jaren '90, viel in zijn filippica niet.
In werkelijkheid was Europa al lang van binnenuit op weg naar de mediacultuur

waarmee het 't nieuwe millennium inging. Dat de val van de Muur symbolisch is
geworden voor de triomf van de Amerikaanse opvattingen over vrijheid, democratie
en kapitalisme, ontneemt het zicht op die andere muren die, ook in 1989, vielen in
de Europese lidstaten zoals in Nederland. Hier betekende 1989 een dijkbreuk in
het medialandschap. De kademuren waren rond 1930 opgetrokken rond de
audiovisuele media, toen nog alleen radio en film. Bijna zestig jaar lang zou de
Nederlandse politiek erin slagen deze massamedia, vanaf 1951 ook het nieuwe
medium televisie, onder controle te houden. Dit mediakartel strekte zich indirect ook
uit tot de dagbladen. Deze kregen toestemming om onderling prijsafspraken te
maken.
Dit betekende niet dat ‘het bestel’, zoals de organisatie van radio en tv in Den

Haag en Hilversum heette, in die zestig jaar geen veranderingen onderging. Deze
waren er wel, ze zijn door Jo Bardoel getypeerd als ‘geleide en geleidelijke
modernisering’.5 Deze modernisering had evenwel nooit plaats vanuit ‘het bestel’
zelf, maar altijd morrend en onder druk van buitenaf: onder druk van ‘het volk’, onder
druk van ‘de commercie’, onder druk van
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technologische vernieuwingen, en ten slotte onder druk van ‘de politiek’. Niet de
Nederlandse politiek maar de politiek van ‘Europa’. Het zijn twee ‘Europese’ besluiten
in uitgerekend 1989 geweest die voor de ontwikkeling van de Nederlandse
mediacultuur en voor de Europese mediacultuur - de twee thema's van dit betoog
- van meer dan symbolische betekenis zijn.
In februari 1989 werd Enrosport gelanceerd, als alliantie van 14 van de ruim 50

leden van de niet-commerciële European Broadcasting Union (EBU) en het uitermate
commerciële News International van de Australische mediatycoon Rupert Murdoch.6
In oktober vaardigde de Europese Commissie de richtlijn Televisie zonder Grenzen
uit. En het Luxemburgse hof verklaarde het Nederlandse ondertitelingsverbod strijdig
met de Europese regelgeving. Dit verbod verbood kabelexploitanten om uitzendingen
van buitenlandse commerciële zenders door te geven die blijkens de ondertiteling
specifiek op het Nederlandse publiek waren gericht. De uitspraak maakte de weg
vrij voor de ‘U-bocht-constructie’ waarvan RTL/Véronique - opererend vanuit
Luxemburg - als eerste gebruik maakte.
De politieke revolutie in Midden-Europa ging dus toevallig vergezeld van een

revolutionair slotakkoord in de liberalisering van de Europesemarkt met het vrijgeven
van de nationale media en cultuur voor Europese concurrentie. Wie, zoals genoemde
cultuurcritici doen, de ontwikkelingen sindsdien in drie woorden samenvat:
amerikanisering, commercie en amusement, getuigt vooral van aristocratische afkeer
van de directe democratie, een afkeer die in het interbellum hoogtij vierde en, zoals
John Carey heeft aangetoond in zijn boek The Intellectuals and the Masses,
politiek-dubieuze trekken had. De techniek, de commercie en de wensen van de
mensen zelf hebben samen gezorgd voor een mediacultuur waarin voor elk wat
wils is, en waarin ieder mens - internettend en mobiel telefonerend - zijn eigen
medium is geworden. Het resultaat is in een belangrijk opzicht anders, en ook
positiever, dan vele pessimisten verwacht hadden. Men zou kunnen spreken van
een verheffende vervlakking.

De Europese context

De verzuilde samenleving en de verzuilde inrichting van radio en televisie en ook
film (via de verzuilde filmkeuring) in Nederland was een afwijking van het Europese,
zeker van het Amerikaanse, patroon en het was ook eerder historische uitzondering
dan regel in de vaderlandse geschiedenis zelf. Dit betekent niet dat de
politiek-culturele elite in Nederland afweek van die in andereWest-Europese landen
als het ging om de vraag wat de nieuwe media nu eigenlijk moesten uitzenden. Ook
daar stond het begrip cultuuroverdracht en kunst met een grote K lange tijd centraal.
De geschiedenis van de European Broadcasting Union getuigt hiervan.
De EBU werd in 1950 opgericht door 23 nationale omroepen in West-Europa. In

Oost-Europa startte men in hetzelfde jaar Intervision. (In 1993 fuseerden EBU en
Intervision waardoor's werelds grootste professionele vereniging van nationale
zenders ontstondmet, toen, 62 actieve leden.) De eerste 35 jaar was de EBUwelhaast
de enige niet-commerciële bron van tv-beelden en nieuwsitems voor omroepen in
West-Europa.
De EBU stichtte in 1954 Eurovisie als een commissie voor de productie en

uitwisseling van tv-programma's. Eurovisie ontwikkelde zich echter tot een nieuws-
en productiebeurs
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en tot coördinatiebureau voor Europawijd uitgezonden incidentele programma's,
waarbij ze technisch-organisatorische hulp bood en een elektronisch
verbindingsnetwerk aanlegde voor een niet aan grenzen gebonden, permanente
en vrije informatiestroom. Eurovisie was het internet van de jaren vijftig. De
uitwisseling van tv-beelden werd de belangrijkste taak. De eerste keer gebeurde
dat in juni 1954, en met doorslaand succes. Vier weken lang kluisterden
live-uitzendingen de tv-kijkers in de zes landen die de EEG zouden gaan vormen en
in het gastland Zwitserland aan de buis, vooral de uitzendingen van wedstrijden van
de wereldkampioenschappen voetbal in Bern. Het succes van deze tv-weken, die
de naam Eurovisie droegen, kweekte grote verwachtingen over een schitterende
Europese toekomst voor het nieuwe medium televisie.
In deze jaren leefde de droom van een mondiale verbroedering overigens even

sterk als die van een Europese verbroedering, getuige het wereldsucces van de
fototentoonstelling The Family of Man, ook in Amsterdam.7 Zo deed de Nederlandse
tv-pionier Erik de Vries het voorstel voor Unovisie: elke VN-lidstaat zou een
avondvullend cultureel programma moeten verzorgen waarnaar dan de rest van de
wereld zou kijken. Een vergeefs plan.
Eurovisie raakte al binnen vijf jaar in een crisis, de ‘programmacrisis’. Men slaagde

er niet in ‘Europese’ programma's aan te bieden, andere dan sportwedstrijden en
het Eurovisiesongfestival. Zo bleef Eurovisie de verspreider van tv-beelden van
grote gebeurtenissen en vooral van sport, die tot in de jaren negentig verbonden
waren met de stralenkrans en de herkenningsmelodie uit de Prélude van het Te
Deum van Marc-Antoine Charpentier.
Omdat de techniek er was, waren het andere hindernissen die voorkwamen dat

Europese televisie boven het niveau uitkwam van plechtige maar incidentele
audiovisuele hoogmissen van de Europese gedachte. Zoals de culturele
bekrompenheid van de commissieleden. Men kwam volgens Eurovisie-historicus
Wolfgang Degenhardt zeker tot 1970 niet op het idee om succesvolle
programmaconcepten Europees aan te passen en om gezamenlijk kostenbesparend
nieuwe programma's te produceren. Daarom bleef de markt voor tvamusement bijna
geheel gedomineerd door de Amerikanen.
De grootste hindernis bij de uitwisseling van tv-programma's was het taalprobleem.

Maar men dacht er gewoonweg niet aan om tv-programma's in de oorspronkelijke
taal uit te zenden en voor andere taalgebieden te ondertitelen, van voice-over te
voorzien of op andere wijze toegankelijk te maken. En als men wel vergaderde over
gemeenschappelijke programma's, werden de culturele ‘muren in het hoofd’ van de
commissieleden snel zichtbaar: de verschillen in smaak en humor waren
diepgravender dan men dacht. In plaats van zich te richten op de diffuse culturen
van alledag van de deelnemende landen, richtte men zich, bij het zoeken van een
gemeenschappelijke noemer, daarom op de ‘hoge cultuur’ van Europa: literatuur,
theater, opera. In deze cultuur waren de commissieleden thuis. Maar hun publiek
niet. De angst voor trivialisering was evenwel groter dan de wens aan de behoeften
van het publiek tegemoet te komen.8
De chef van Eurovisie, Marcel Bezençon, voerde in 1959 de dalende interesse

voor bepaalde programma's, zoals folklore en klassieke muziek, terug op de
moeilijkheid om de sfeer van een concertzaal over te brengen op het beeldscherm.
‘Daarbij zag hij volledig het probleem over het hoofd dat zijn publiek zich in grote
meerderheid überhaupt niet interesseerde voor symfonieconcerten’, aldus
Degenhardt.9 Laat staan voor allerhande uitheemse
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Televisiekijkend Amerikaans gezin. Spaarnestad Fotoarchief, Haarlem.

varianten op het eigen klompendansen. Zo verdwenen deze programma's geleidelijk
uit het Eurovisie-aanbod en werden ze uiteindelijk samengevat in één programma,
het Nieuwjaarsconcert uit Wenen, met veel Johann Strauss erin. Dit programma
bleef overigens net zulke hoge kijkcijfers halen als het Eurovisiesongfestival: in 1998
stond het Nieuwjaarsconcert in Nederland op nummer 4 van best bekeken
programma's, in 2000 keken 100 miljoen Europeanen naar het songfestival.10 Maar
het ideaal - ieder zingt in zijn eigen taal - was al lang losgelaten. Het is nu Europop
in een soort junk-Engels gezongen, en de kracht ligt meer in het wedstrijdkarakter
dan in de uitwisseling van ‘Europese cultuur’. Maar de houding van het grote publiek
ten aanzien van deze Europese culturele eenwording op hoog en minder hoog
niveau was hiermee ook aangegeven: een keer per jaar is wel voldoende.
Op het terrein van de populaire cultuur, met name de tv-fictie, stuitte Eurovisie

behalve op het gebrek aan visie tegen de grenzen van haar vermogen om
taalkundige en culturele barrières te overwinnen. Sinds circa 1970 heeft de Europese
Commissie wel in toenemende mate geld ter beschikking gesteld voor Europese
co-producties voor bioscoop en tv, maar deze zijn nooit echt van de grond gekomen.
Het etiket dat critici erop plakten, ‘Europudding’, zegt alles.11 Het probleem is de
‘niet-reisbare aard’ van veel populaire binnenlandse tv-fictie. Men kan een industriële
verklaring geven (zoals duur en vorm van het
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programma) en een psychologische, namelijk de onwil van producenten en
distributeurs om te wedijveren op de Europese markt. Wie deze concurrente wel
aanging, zoals de Nederlandse commerciële onderneming Endemol tegen het einde
van de eeuw, slaagde er wel in om het eigen product te exporteren. En men kan de
sociologische verklaring geven van ‘het narcisme van het kleine verschil’: het
onmiskenbare en onvervangbare binnenlandse culturele smaakje dat nationale fictie
zo aantrekkelijk maakt voor het eigen publiek en zo onaantrekkelijk voor het publiek
over de grens.
Niettemin heeft de liberalisering van de Europese mediamarkt na 1989 een

opleving van de populariteit van lokaal geproduceerde tv-fictie tot gevolg gehad. De
Amerikaanse dominantie van het tv-amusement op prime time is inmiddels verbroken
ten gunste van lokaal drama en amusement of buitenlandse series als Kommisaris
Rex, Mr. Bean, Maigret en Baantjer. Niet dankzij Eurovisie, maar dankzij de
liberalisering van de Europesemediamarkt en vooral dankzij de veranderde voorkeur
van het tv-publiek voor herkenbaar drama en amusement dicht bij huis. Het succes
is overigens ook een economische kwestie: door de commercialisering wordt er
simpelweg goedkoper geproduceerd en is het prijsverschil met de Amerikaanse
producties goeddeels weggevallen. De verkoop van dit soort producties binnen het
eigen taalgebied in Europa is enorm gestegen. Over die taalgrenzen komt
onveranderd weinig. Het aantal Nederlandse culturele producties dat via de EBU in
andere landen wordt uitgezonden is op de vingers van één hand te tellen, en dat is
zelfs nog een te ruime metafoor.
Wat Eurovisie betreft is sport de grootste Europese eenmaker die er is. Eurosport

bereikt inmiddels meer dan 230 miljoen kijkers in meer dan 86 miljoen huishoudens
in 54 Europese landen. Wat Eurovisie altijd weigerde, doen commerciële tv-stations
als Eurosport en Euronews die op een pan-Europees publiek mikken wel: ze
regionaliseren hun programma's door deze te ondertitelen of in talen naar keuze
aan te bieden. Eurosport en Euronews doen dat in respectievelijk 16 en 6 talen.
Discovery Europe ondertitelt zijn educatieve programma's in acht talen en gebruikt
een voice-over in nog vier talen.
De Amerikaanse ‘wereldstations’, zoals CNN, MTV en Cartoon Network, volgden

de mondiale trend naar regionalisering. CNN zendt in Duitsland dagelijks uit via de
kabel in het Duits. De muziekzender MTV lanceerde in 1996 MTV Italy en MTV
Germany, in 1997 een speciale versie voor de Britse eilanden, in 1998 een MTV
Nordic en een MTV Russia. Eurosport bereikt 86 van de 100 miljoen Europese
huishoudens (exclusief Rusland), MTV 78 miljoen en CNN 69 miljoen.12
Sport, fictie en amusement vormen het compacte hart van de succesvolle kijkcijfers

in Europa. En op alle andere continenten. Maar oude leefgewoonten, voorkeuren
en identiteiten sterven langzaam. Zo blijven de Spanjaarden gewoon hun siësta
koesteren. Er blijft dus verscheidenheid in de manier waarop de Europeanen hun
tv-dag doorbrengen, maar er is een grote eenheid van tv-voorkeur. Deze wijkt
inmiddels niet veel af van die in de rest van de wereld: dagtelevisie met allerhande,
een ‘gemakkelijke’ sitcom in de vroege avond voor het hele gezin, gevolgd door het
nieuws en een dramaserie waarna de avond afgesloten wordt met een talkshow.
De vorm van al dit soort programma's, het format, mag bijna zonder uitzondering
afgekeken zijn van Britse en vooral Amerikaanse voorbeelden, de inhoud is inmiddels
meer nationaal en regionaal dan Europees.
Het eerste Nederlandse productiebedrijf dat transnationaal successen boekt,

Endemol, dankt dit succes aan het feit dat het de zelf ontwikkelde concepten - zoals
All you need is

D.W. Fokkema en Frans Grijzenhout, Rekenschap: 1650-2000



307

Love - aan de nationale culturen aanpast. In Finland ziet het programma er heel
anders uit dan in Turkije. Dit geldt zelfs voor het cash and carry-concept van Big
Brother, dat zelfs naar Amerika werd geëxporteerd. Het is niet een Europees concept,
maar een universeel concept dat per regio wordt aangepast. In dit vermogen tot
verscheidenheid en aanpassing toont Europa zijn kracht.
Amerika zelf heeft hierdoor sinds 1989 te maken met groeiende concurrentie uit

Europa, niet van Europa. Alleen buitenshuis, in de bioscoop, domineert de
Amerikaanse film onafgebroken, net als vóór de komst van televisie. Het geheim
van deze dominantie ligt, behalve in de economische kracht, in het feit dat de
Amerikaanse film een weerspiegeling was van de verscheidenheid van Amerika
zelf, en dus universele aantrekkelijkheid had. Sinds Hollywood de wereld veroverde,
zijn de Amerikanen eraan gewend geraakt dat de wereld zich aan hen aanpast. Ze
boden sinds 1945 altijd alles aan in universele formats, of het nu tv-programma's
betreft, automobielen, computers of McDonald's. Maar de creolisering heeft inmiddels
ook McDonald's bereikt. In Zweden kun je tegenwoordig een zalmburger bestellen,
in Italië een spaghettiburger. Net zoals de door Brussel gepropageerde ‘Europese
cultuur’ heeft moeten buigen voor de Europese verscheidenheid, zo moet nu ook
Amerika dit doen.
Het was, concluderend, de agenda van de moderne westerse cultuur en vooral

van de politiek die werd uitgezonden in de eerste fase van de bouw van de nationale
enmondiale zenders. Maar sinds 1989 blijkt dat nationale, regionale en lokale inhoud
en het perspectief op het leven dicht bij huis veel belangrijker zijn voor het grote
publiek dan het nieuws van de centra van het land, het continent, de wereld. Het
hemelse trompetgeschal van Charpentier mag inmiddels verdreven zijn door de
aardse Lorelei-tunes voor snacks en creditcards, de audiovisuele industrie in Europa
staat er anno 2001 beter voor dan ooit tevoren.
Europa is er pas in het laatste decennium van de twintigste eeuw achter gekomen

dat de Amerikaanse tv-pioniers David Sarnoff enWilliam S. Paley gelijk haddenmet
de voorspellingen die ze rond 1930 deden over de toekomst van televisie: die was
nationaal én universeel. Sarnoff schreef in 1926 over televisie: ‘Het hele land zal
deelnemen aan elke nationale processie. De houtvester zal het spel van expressie
op het gezicht van een toonaangevend artiest kunnen volgen. Moeders zullen thuis
lessen in kinderverzorging kunnen volgen. Arbeiders zouden 's avonds op dezelfde
wijze naar school kunnen gaan. Een wetenschapper kan zijn laatste uitvinding
demonstreren aan zijn collega's.’ In 1931 zei hij: ‘Het potentiële tv-publiek zal, zo
kan men aannemen, alleen begrensd worden door de bevolking van de aarde zelf.’13
Paley benadrukte het belang van amusement: ‘Visualiseer wereldkampioenschappen
baseball, voetbal, auto- en paardenraces, en zend ze uit op het moment dat ze
plaats hebben, op sulpersized, natural color stereoscopische (theater) schermen.’14
Sarnoff én Paley kregen gelijk, al ontbrak in hun visioenen het woord geld.
De handel in tv-rechten van de grote sportkampioenschappen, zoals de

Olympische Spelen en het EK- en WK-voetbal is vooral sinds 1989 spectaculair
gegroeid. Ging het bij het EK in 1980 om een bedrag van 3, 2 miljoen dollar, in 2000
ging er bij het EK in Nederland en België 140 miljoen dollar om.15 In Nederland
geloofde de politieke elite rond 1930 wel in het woord geld, en ook in het woord
vrijheid als het ging om de internationale handel, maar wat die nieuwerwetse media
film, radio en televisie betreft wilde men van visioenen als van Sarnoff en Paley
weinig weten.
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De Nederlandse mediacultuur

Lezen

In de geschiedschrijving over media en cultuur gaat onveranderd demeeste aandacht
uit naar die merkwaardige periode van de hoogtijdagen van de verzuiling, tussen
1930 en 1960. Schuyt en Taverne hebben in hun boek 1950: Welvaart in zwart-wit
gelijk als zij stellen dat deze periode een uitzondering was in de Nederlandse
geschiedenis. In dit betoog is het belangrijk vast te stellen dat de confessionelen
en sociaal-democraten net op tijd aan de macht kwamen om de nieuwe media film,
radio en televisie in hun greep te krijgen, en te laat waren om hetzelfde te doen voor
de schrijvende pers.
Wat de Europese richtlijnen in 1989 deden voor de audiovisuele media, had het

liberalisme in de meesteWest-Europese landen al in de negentiende eeuw gedaan,
ook in Nederland. Eerst werd, in 1815 en in 1848, de persvrijheid grondwettelijk
vastgelegd. Daarna werd, met de afschaffing van het dagbladzegel in 1869, de
economische persvrijheid mogelijk gemaakt. Op 1 juli 1869 verschenen de kranten
voor het eerst zonder twee blauwe stempels, de ‘vuile vingers van de fiscus’ op
ieder vel papier. Ook de belasting die nog eens op elke advertentie werd geheven,
verdween. In de woorden van L.J. Rogier behoorde dit ‘verfoeielijke zegel’ tot de
maatregelen waarmeemen sociale euvelen wilde beteugelen. ‘Het is broer en zuster
met de reglementering van de prostitutie en de accijns op de jenever.’16 Door deze
maatregel en de technologische vernieuwing van de rotatiepers kwam de ‘leeswoede’
onder het volk goed op gang.
De sociale en/of religieuze emancipatiebewegingen hebben van deze vrijheid

gebruik gemaakt om zelf dagbladen op te richten als strijdorgaan in hun streven
naar erkenning en inwilliging van hun eisen. Eenmaal aan de macht na 1918 - voor
de sociaal-democraten gold dit tot 1939 nog slechts op lokaal niveau - wilde men
de dagbladsector zo veel mogelijk houden zoals die was en nieuwkomers dus weren.
Toen de tijden vanaf de jaren vijftig snel veranderden en vooral dagbladen van
christen- en sociaal-democratische signatuur het loodje moesten leggen in de jaren
zestig, besloot het kabinet-Den Uyl in 1973 - met als argument de instandhouding
van de politieke en culturele pluriformiteit - tot het omgekeerde van het dagbladzegel,
namelijk tot financiële steun om noodlijdende kranten en opinieweekbladen in leven
te houden. In de jaren negentig zag men in dat dit een nutteloze bezigheid was. De
economische schaalvergroting en de fusies vielen niet tegen te houden en de
leesvoorkeur van de burgers viel niet met een subsidie hier en daar blijvend te
sturen. Je kunt een paard wel naar de trog leiden, maar niet dwingen te drinken.
De trend in het leesgedrag naar niet-moraliserende, populaire en nuttige lectuur

werd, zoals Kloek enMijnhardt in 1800: Blauwdrukken voor een samenleving hebben
laten zien, al twee eeuwen geleden zichtbaar toen Nederland in toenemende mate
een nationale communicatiegemeenschap werd. Waren de krant en het tijdschrift
producten van de zeventiende eeuw, eind achttiende eeuw kwam de
winkelbibliotheek op. ‘Ontwikkeling en ontspanning voor een cultureel geïnteresseerd
publiek: met dat doel lijken de bibliotheken te zijn ingericht.’17 De tijdschriften waren
‘mengelwerken’ waarin ‘zedenvorming’ was ingeruild voor actuele culturele informatie,
over reizen en exotische zeden in den vreemde en merkwaardige
natuurverschijnselen. Daar hoorde ook bij wat men nu entertainment of gos-
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sip noemt. ‘Geliefd waren ook levensschetsen en karaktereigenschappen van
belangrijke personen, van de Amerikaanse president George Washington tot de
feministe Mary Wollstonecraft.’18
Een populair genre was de almanak, met kalenders en maanstandentabel,

getijdentafel, dienstregeling, maar ook met verhaaltjes, gedichtjes, plaatjes en
anekdotes. Kloek en Mijnhardt vergelijken de almanakken, waarvan de oplage in
de honderdduizenden liep, terecht met de huidige markt voor vak- en
hobbytijdschriften. Belangrijk is hun conclusie dat de nationale
communicatiesamenleving niet zozeer via de burgerlijke roman, maar veeleer via
deze functionele lectuur haar beslag heeft gekregen. Niet minder belangrijk is hun
conclusie over die door de dominees zo vaak als zedenbedervend gehekelde
romanlectuur: ‘Rond 1800 is het niet de zich emanciperende burger die “burgerlijk”
koopt - het is de elite.’19
Vanaf circa 1900 begon dit patroon zich te herhalen met het dagblad en

geïllustreerde weekblad. Als we even afzien van de popcultuur en voor de twintigste
eeuw de grootste gemene delers voor de populaire cultuur in slechts vijf woorden
zouden mogen samenvatten, zouden dat zijn: de ANWB, de AVRO, de bioscoop, de
Consumentenbond en De Telegraaf. Dat wil zeggen, de trend die al in 1800 zichtbaar
werd zette zich vanaf 1900 voort op de grotere schaal van de massacultuur: de
trend naar ideologisch ongebonden ‘ontwikkeling en ontspanning’.
De cijfers staven de trend naar niet aan een zuil gebonden bladen, landelijk én

regionaal. Slechts 18 kranten hebben de twintigste eeuw min of meer in dezelfde
hoedanigheid overleefd, 17 regionale kranten en één landelijke, De Telegraaf. De
eerste algemene kranten, de meeste regionaal, haalden vergeleken bij de verzuilde
bladen al in het laatste kwart van de negentiende eeuw aanzienlijke oplagen. Stevige
cijfers hebben we pas sinds 1939 toen het eerste oplageoverzicht werd gepubliceerd.
De niet-verzuilde kranten bleken veruit het meest gelezen: 54,4 procent van de
totale oplage (katholiek georiënteerde bladen 23,8 procent, sociaal-democratische
bladen 9,4 procent, protestantse bladen 5,5 procent en de liberale 4,2 procent).20
De verzuilde pers heeft dus, in tegenstelling tot de wetenschappelijke belangstelling

ervoor, slechts enkele decennia lang grote betekenis gehad, vooral als spreekbuis
voor de politieke en geestelijke leiders. In de jaren vijftig reeds begon de aftakeling
ervan, het eerst in katholieke kring. In 1959 moesten De Tijd en De Maasbode
fuseren, de Volkskrant schrapte in 1965 de onderkop Katholiek Dagblad voor
Nederland. De socialistische roepstem Het Vrije Volk werd in 1964 verdrongen als
grootste krant door De Telegraaf en moest zich in 1971 terugtrekken op de regio
Rotterdam.21Deze verzuilde kranten waren, samenmet de overige gedrukte verzuilde
media, het voertuig geweest voor de zuil-interne emancipatie van de lezers; vanaf
de jaren vijftig emancipeerden veel lezers zich op eigen kracht ‘uit de kluisters’ van
het verzuilde leven naar het vrije, nationale leven.22
De Telegraaf was de hele twintigste eeuw niet alleen ‘het meest verspreide

dagblad’, het was ook de grootste trendsetter als het gaat om popularisering. Zijn
enige gelijke vond de krant in algemene geïllustreerde tijdschriften als Het Leven,
Wereldkroniek en De Prins. Zowel wat de vorm aangaat - tekeningen, foto's, ‘vette’
opmaak - als wat de levendige, mondaine inhoud betreft. Voor wat er in de afgelopen
halve eeuw is gelijk gebleven en veranderd is een momentopname verhelderend.
Op 30 maart 1958 verscheen de eerste showpagina
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Privé van Henk van der Meyden in De Telegraaf, op 10 november 1958 kwam de
Volkskrant met een extra nummer naar aanleiding van de dood van paus Pius XII.
Op 14 september 1959 verscheen het eerste Stan Huygens Journaal in De Telegraaf,
op 3 januari 1960 de eerste column Dezer Dagen van J.L. Heldring in de NRC.23
In 1967 kwamen de grote kranten voor het laatst met een stemadvies voor de

parlementsverkiezingen. Dit betekende geen einde aan de ontideologisering die
eind jaren vijftig overal werd gesignaleerd; integendeel, het betekende de opmaat
naar een even plotselinge als heftige omvorming van de verzuilde strijd in een
seculiere politisering tussen progressief en conservatief, die twintig jaar zou
aanhouden.
De onderliggende trend bleef evenwel doorgaan. In dat jaar 1967 wijdde De

Telegraaf op 23 november de hele voorpagina aan de vijfhonderdduizendste
betalende abonnee. Tussen 1950 en 1960 was het aantal met gemiddeld 20.000
per jaar gestegen, sinds 1960 met 30.000, en dat in een tijd van grote moeilijkheden
voor het dagbladbedrijf, onder andere te wijten aan de invoering van de tv-reclame
en de teruglopende economische expansie. De krant werd nu gelezen door circa
1,2 miljoen mensen. De hoofdredactie gaf zelf als reden voor dit succes: ‘De
individualistische Nederlander keert zich bij de keuze van zijn krant steeds duidelijker
af van een bevoogding door een pers, die hem als een soort propagandist of
predikant in de een of andere politieke of kerkelijke richting wil sturen.’24
Deze trend neemt natuurlijk niet weg dat sommige andere kranten, zoals de

Volkskrant, juist een progressieve koers insloegen, vol nadruk op het belang van
de collectieve sector. Maar deze krant was geen spreekbuis meer van de elite, maar
eerder ‘van onderop’. Hiermee voelde de krant opnieuw ‘de stemming onder haar
lezers’ goed aan en dit betekende dat de bijna geheel vernieuwde lezersgroep
(studenten in plaats van arbeiders) helemaal niet het gevoel had gestuurd te
worden.25 Deze trend neemt ook niet weg dat er ruimte bleek voor een avondblad
dat zichzelf als kwaliteitskrant afficheerde, NRC Handelsblad, dat vanaf 1970 begon
aan een eerst aarzelende maar daarna onafgebroken success story voor het hoger
opgeleide deel der bevolking.
Zo heeft de trend naar popularisering, waarin Algemeen Dagblad en de Volkskrant

en vele regionale kranten na 1989 De Telegraaf volgden, de kwaliteit geenszins
aangetast, wèl de omvang ervan enorm vergroot. De vijf grote landelijk verspreide
dagbladen bereikten in 1998 een omvang die groter was dan ooit in hun bestaan.
Op zaterdag 6 juni 1998 bereikte De Telegraaf een recordomvang van 175 pagina's.
Gemiddeld varieerde de dagelijkse omvang in dat jaar van circa 50 voor De Telegraaf
tot circa 25 voor Trouw.26 Veel is dus verbeterd of onveranderd gebleven: zoals het
blijvend hoge aantal vaste abonnees en de meerderheid van de bevolking die een
regionale krant leest. Pas in het laatste jaar van de eeuw werd het krantenkartel -
gezamenlijk afgesproken verhogingen van tarieven voor abonnement en advertenties
en geen deelabonnementen - doorbroken met de komst van de gratis treinkrant
Metro van een Zweeds concern (oplage 250.000), onmiddellijk gevolgd door Spits
(oplage 125.000) van het Telegraafconcern.
Deze kranten zorgden voor enige opschudding in de dagbladsector. Deze was

evenwel niet zo groot als de aanhoudende zorg over de al eerder op gang gekomen
ontlezing onder de lager opgeleiden en de jongeren. In 1970 werden per 100
huishoudens 100 kranten gedrukt, in 1998 nog maar 69. De leestijd van mensen
tussen 20 en 34 jaar daalde van 138 minuten per week in 1975 naar 54 minuten in
1995.27 Nog groter was daarom de zorg over
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de alsmaar toenemende populariteit van televisie. Regelrechte paniek brak uit over
de komst van internet met zijn gratis nieuws, discussieplatforms, gouden gids en
servicerubrieken.
In de afgelopen kwart eeuw zijn niet alleen de lageropgeleiden en de jongeren

minder gaan lezen, dit geldt voor alle bevolkingsgroepen en voor alle soorten lectuur
en literatuur. Het paradoxale is dat de boekenmarkt onverdroten doorgroeit, in aantal
titels en in omzet.28 En als de overheid op cultureel terrein ergens een groot succes
heeft geboekt sinds 1945 is het wel met de bevordering van het bezoek aan de
bibliotheek. In 1950 waren er 153 openbare bibliotheken, in 1995 1151. In 1950
waren er 238.000 leners, in 1995 4,6 miljoen. In 1950 bestond de collectie uit 2,8
miljoen stuks, in 1995 uit 44,2 miljoen. Belangrijkste cijfer van al: in 1950 werd 8,3
miljoen keer iets uitgeleend, in 1995 179,5 miljoen keer.29Daar de bevolking in deze
periode is verdubbeld, betekent dit een vertienvoudiging. Er is slechts één addertje
onder dit groene gras: de bibliotheken zijn sinds de jaren negentig bij de jongeren
met name populair omdat er ook muziek-cd's (en in mindere mate video's) worden
uitgeleend.
Het beeld van het leesgedrag van de Nederlander anno 2000 is, op een andere

schaal en in andere intensiteit, dus al met al niet zo verschillend van dat rond 1800.
Wat is veranderd is dat de nationale en verzuilde markt onder druk van de commercie
en de smaak van het publiek is veranderd in een zeer gespecialiseerde
doelgroepenmarkt. Ontspanning voert daarin de boventoon, maar de functionele
lectuur (van afslankboeken tot pc-handleidingen) blijft onveranderd het grootst. En
de kwaliteitspers, landelijk én regionaal, is inhoudelijk sterker dan ooit te voren. Hoe
lang deze kranten, gezien de blijvende toename in het aantal uren
beeldschermrecreatie - tv, computerspelletjes, internet - zich in de huidige papieren
vorm commercieel zullen kunnen handhaven, is de vraag. Dat hoog opgeleiden en
cultureel actieven minder tv kijken dan laag opgeleiden en cultureel inactieven is
bekend vanaf de introductie van tv. Belangrijk voor dit betoog is evenwel dat het
Sociaal en Cultureel Planbureau in 1998, terugkijkend op de 25 jaar sinds 1973,
voor de televisie vaststelde wat Kloek en Mijnhardt al opmerkten over het leesgedrag
rond 1800: dat het verschil tussen hoog en laag opgeleiden steeds minder groot
wordt: ‘met name hoog opgeleiden hebben hun kijktijd sindsdien sterk opgevoerd’.30
En daarmee zijn we aanbeland bij de blijkbaar onweerstaanbare verlokkingen van
film, radio, televisie en video, en de popular culture in het algemeen waarvan uitgaan
en vooral popmuziek de kern vormen.

Luisteren en zien

Op 18 mei 1929 overhandigde het bestuur van Nederlands eerste en grootste
omroep, de AVRO, ruim 400.000 handtekeningen aan de minister van Waterstaat
aan wie ook het vervoer door de ether was toevertrouwd. Het verzoek: een volle
weekzendtijd, op een eigen zender, via de beste omroepgolf. In plaats daarvan
kwam de minister in mei 1930 met het Zendtijdenbesluit. De vier grote omroepen,
AVRO, VARA, KRO en NCRV, kregen elk twintig procent van de zendtijd. Vijftien procent
was voor een algemeen programma, de kleine omroepen kregen de resterende vijf
procent. De militante vleugel van de AVROwas furieus en richtte zich met een rekest
tot koningin Wilhelmina: ‘Majesteit, uw volk is verbitterd over de halvering van de
zendtijd voor de algemene omroep. Halvering ten bate van partijpoli-
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Jeugdig bioscooppubliek in de jaren zestig. Spaarnestad Fotoarchief, Haarlem/L. van Paridon.

tiek, die de volkseenheid versplintert.’31 De acties vonden hun hoogtepunt op 6
september 1930 toen zo'n 130.000 sympathisanten naar Den Haag trokken. Met
de sociaal-democratische demonstraties voor ontwapening was deze demonstratie
op Houtrust een van de grootste buitenparlementaire acties in het interbellum. Het
mocht niet baten.
De liberalen en neutralen zagen hun nationale, boven de partijen staande omroep

gereduceerd tot één van de vier gelijkwaardige segmenten en moesten politiek in
de ether voorlopig voor lief nemen. De confessionele regeringen zetten politieke
macht in, inclusief censuur, om de moderniseringen volgens christelijke normen te
kanaliseren. De angst voor de nieuwerwetse radio was zo groot omdat de
programma's ongezien door de schotten tussen de zuilen heen konden breken. Dat
had de bioscoop al bewezen, waar leden van diverse gezindten gezamenlijk naar
dezelfde films keken, en waar trouwens de populaire Hollywood-film de bezoekers
sowieso ver uittilde boven het verzuilde en zelfs het nationale kader.
De socialisten waren tevredenmet hun formele gelijkberechtiging in de ether, ook

al betekende dit aanpassing aan de christelijke norm. ‘Zo bezien lijkt de pacificatie
van de ether eerder opgelegd door confessionelen in het defensief dan dat ze tot
stand is gekomen als gevolg van compromisvorming door de politieke elite’, aldus
mediahistoricus Huub Wijfjes.32 De sociaal-democratie was in cultureel opzicht een
gespleten beweging. Eén vleugel wilde een nieuwe, socialistische cultuur scheppen.
Deze vleugel, die vooral literair van aard was, had haar eigen tijdschrift De
Socialistische Gids, die als uitgangspunt had: ‘Ik meet de waarde eener samenleving
af naar de waarde harer kunst.’33 De meer gematigde stroming binnen de SDAP was
helemaal niet zo wars van de burgerlijke cultuuridealen. De grote concurrent voor
het partijdagblad Het Volk was het ongebonden Nieuws van den Dag, voor de VARA
de algemene AVRO. Daarom wilde politiek leider P.J. Troelstra wel een paar conces-
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sies doen om middenstanders en katholieke en calvinistische arbeiders aan te
trekken als abonnee van Het Volk, bijvoorbeeld met de populaire tekeningen van
Albert Hahn en nog volksere stripverhalen van Bulletje en Bonestaak, die een gruwel
moeten zijn geweest voor de redactie van De Socialistische Gids. ‘Maar kon dat
allemaal opwegen tegen de dames Snip & Snap van de Bonte Dinsdagavondtrein,
tegen het orgel van Pierre Palla en tegen het kinderkoor van Jacob Hamel?’ aldus
Jan Blokker in een artikel met de titel ‘Verheffen tegen de bierkaai’.34 Blokker haalt
het proefschrift Overheid en Kunst (1939) aan van de Amsterdamse SDAP-wethouder
Evert Boekman die betwijfelde of radio en film wel tot de kunsten konden worden
gerekend. In de periode 1930-1960 had de emancipatie van de arbeidersklasse
een sterke culturele component, met ‘volksconcerten’ in het Concertgebouw, gratis
bezoek aan de grote musea (waar driekwart van de kunst christelijke onderwerpen
had en heeft), en met een eigen Wereldbibliotheek die een reeks Goede en
Goedkope Lectuur uitgaf met veel Plato, Goethe en Albert Verwey. Culturele
verheffing bleek vooral sociale verheffing tot de stand van de burgerij. ‘Niet met
Zarah Leander, maar met een boek, niet in het klaverjascafé maar in de
Stadsschouwburg zouden de verworpenen der aarde zich maatschappelijk aanzien
kunnen verwerven.’35 Zo vonden de SDAP en de orthodoxe calvinisten van dominee
Kersten elkaar in de jaren twintig bij het stemmen vóór een strenge filmkeuring om
de burgerlijke, fatsoenlijke moraal hoog te houden. Net als de zeer populaire jazz,
die ‘negermuziek’, pasten Hollywoodfilms daar niet in.
Vanaf medio jaren vijftig bleek hoezeer het vechten tegen de bierkaai was. De

relletjes die in 1956 hier en daar ontstonden rond de vertoning van muziekfilm van
Bill Haley, Rock around the Clock, werden door de PvdA geweten aan de
hoogconjunctuur: ‘te veel geld en te weinig toezicht’. De bezorgdheid over de
rock-and-roll-jeugd was die jaren algemeen bij de elite, ook bij de inmiddels
gearriveerde leiders van de PvdA. De partijsecretaris zei in 1961 ‘Beethoven een
historisch en Elvis Presley een hysterisch persoon’ te vinden.36 Maar ook de
traditionele populaire cultuur die herinnerde aan de tijd van armoede, ellende en
drankgebruik onder de arbeiders kwam op de VARA-index te staan. Eind jaren vijftig
vaardigde de VARA een radioboycot uit tegen het repertoire van de immens populaire
volkszanger Johnny Jordaan.37 Het accent dat hier gelegd wordt op de VARA wil niet
zeggen dat men zich bij de KRO geen zorgen maakte. Maar het handhaven van de
religiositeit stond hoger genoteerd dan culturele verheffing - daar had men bijzonder
weinig ideeën over - en het katholieke geloof, met al zijn visuele spektakel in de
kerk, kwam ook meer overeen met het wezen van televisie.
In de jaren van het progressieve kabinet-Den Uyl bundelden de scherpslijpers bij

de VARA nog eenmaal hun krachten en kraaide de Rooie Haan weer volop. Daarna
won de bierkaai het en legde men het accent nog meer dan voorheen op de
sandwichformule (om en om zware en lichte kost). De tijd dat er plaats was voor
kunst en documentaires op tv was rond 1980 voorbij. Sinds 1990 is kunst ‘een
braakliggend terrein’, aldus programmamaakster Ellen Blazer in een jubileumboek
van de VARA. Dit betekende niet dat de interesse in cultuur was afgenomen,
integendeel. In het even inhoudelijke als populaire programma Sonja zat in bijna
elke aflevering wel een onderwerp over een boek, een opvoering, een tentoonstelling
of muziek. ‘Het Stedelijk Museum werd platgelopen ná een onderdeeltje van
anderhalve minuut over een tentoonstelling van Breitner en de telefoon stond niet
stil na een vier minuten durende uitvoering van de Fantasie van Schubert voor vier
handen’, aldus Blazer,
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de vrouw achter het programma.38 Het was echter de vraag of hier niet meer sprake
was van vermomde ster-spots dan van kunsteducatie.
Het toont de kracht van televisie waarin de politieke en culturele elite na de

introductie in 1951 niet wilde geloven. Men had vooral oog voor de verwachte
ontzuilende werking ervan en voor de mogelijk verwoestende effecten op de
overeengekomen spelregels van het maatschappelijke bestel, waarin gezag en
gemeenschap centraal stonden. Nu heeft televisie in de eerste decennia van zijn
bestaan wel voor de nodige nationale rellen gezorgd - zoals Dag Koninginnedag,
Hoepla, Zo is het..., programma's die met het koloniale verleden, koningshuis en
seksualiteit te maken hadden - maar ook deze omstreden programma's versnelden
uiteindelijk eerder de totstandkoming van een moderne en waarlijk nationale
communicatiegemeenschap. Televisie maakte van Nederland een
praatgemeenschap, zoals boek en tijdschrift Nederland op kleinere schaal na 1800
tot een leesgemeenschap hadden gemaakt. Zo verschoof het nationale debat van
het parlement naar televisie dat zich ontwikkelde tot het belangrijkste publieke
domein.39 En ook tot de culturele verheffer die het establishment er nooit in wilde of
kon zien: sinds 1951 verloopt voor de meeste mensen de aanraking met kunst en
cultuur via de massamedia. Ook voor de elite zelf, die zo lang mogelijk heeft getracht
commerciële, populaire radio- en tv-zenders te weren uit de polder en de publieke
zenders vanaf de jaren zestig de verplichting oplegde om 20 procent van hun zendtijd
aan cultuur te besteden, waarvan de helft aan kunst, zonder overigens ooit aan te
geven wat precies onder kunst en cultuur diende te worden verstaan. Zelfs onder
CDA- en PvdA-stemmers, de leden van de oude verzuilde omroepen, ging, volgens
W.P. Knulst, eind jaren tachtig de grootste kijkvoorkeur uit naar de drie niet verzuilde
omroepen.40
Zoals de lezers van Het Vrije Volk vanaf de jaren vijftig massaal overliepen naar

De Telegraaf, zo liepen de radioluisteraars vanaf 1960 massaal over van Hilversum
1 en 2 naar de commerciële piratenzender voor de kust van Scheveningen, Radio
Veronica, en niet alleen de jongeren die eindelijk hun eigen muziek konden horen,
ook veel huisvrouwen. Omdat het schip buiten de territoriale wateren lag, kon de
overheid er weinig tegen uitrichten. Pas toen dit wel mogelijk werd, door ratificatie
van het Verdrag van Straatsburg in 1974, werd het schip door de marine naar
Scheveningen gesleept en uitgeschakeld.
In de eerste helft van de jaren zestig kon men letterlijk spreken van oorlog tegen

de oprukkende populaire cultuur, of dit nu commerciële radio en tv was, of de
live-popmuziek op eigen bodem. In 1963 maakte de politie met geweld een einde
aan het rumoerige optreden van The Rolling Stones in het Kurhaus in Scheveningen.
Met instemming ook van de helden van de kleinkunst, zoals Henk Elsink en Henk
van Ulsen, die in het tv-programma Top of Flop een nieuw nummer van The Beatles
met als argumenten ‘geschreeuw’ en ‘lang haar’ unaniem tot flop uitriepen.
In 1964 werd de marine ingezet om een einde te maken aan de Reclame

Exploitatie Maatschappij (REM) die vanaf een voormalig booreiland ter hoogte van,
alweer, Scheveningen veel door reclame omringd amusement uitzond. Het
confessioneel-liberale kabinet-Marijnen viel vervolgens over de vraag of Nederland,
zoals bijvoorbeeld Groot-Brittannië in de jaren vijftig al had gedaan, een duaal bestel
moest invoeren met publieke én commerciële zenders. De oplossing werd in 1969
gevonden in het zogeheten ‘open bestel’, dat de mogelijkheid bood voor nieuwe
zendgemachtigden om legale omroep te worden en een gemengde financiering -
naast de kijk- en luistergelden ook reclame-inkom-
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sten - invoerde. Van dezemogelijkheid maakten de TROS en de EO als eerste gebruik,
gevolgd door Veronica in 1975.
Vanaf 1969 heeft de omroep zich geleidelijk maar gestaag aangepast aan de

eisen van het publiek - meer zenduren, meer amusement - en van het bedrijfsleven:
meer reclame. Het aantal tv-uren per week groeide van 3 uur en 14 minuten in 1951
tot 34 uur en 8 minuten in 1963. In 1964 zonden Nederland 1 en het nieuwe
Nederland 2 samen 48 uur en 52 minuten uit, in 1987 126 uur en 56 minuten. In
1995 was dit aantal voor Nederland 1, 2 en 3 opgelopen tot 327 uur en 41 minuten.41
Het totaal aan tv-uren van alle in Nederland te ontvangen zenders bedroeg in dit
jaar ergens tussen de vier- en vijfduizend per week.
Toen was overigens al lang duidelijk wat de populairste programma's waren. In

de jaarlijkse toptien van tv-programma's tussen 1960 en 1975 stonden steevast zes
à zeven voetbalwedstrijden en een of twee kwiz-programma's genoteerd.42 De
cultuurcritici hekelden deze ‘vertrossing’ die de mensen dom zou houden en het
mondig worden van de burger zou tegen gaan. De politisering van de samenleving
in de jaren zeventig en tachtig - de debatten waren even heftig als hoogstaand -
sprak andere taal. En daarbij, de televisie wilde nog niet dat vertonen waar de
avant-garde met Hoepla mee was begonnen: seks.
Het is daarom nuttig om hier de lijstjes te plaatsen van best bezochte films. De

acht best bezochte Nederlandse films tussen 1945 en 1997 waren: Ciske de Rat
(1955), Alleman, Blue Movie, Keetje Tippel, Wat Zien Ik?, Turks Fruit, Ciske de Rat
(1984) en Soldaat van Oranje. De tien best bezochte films tussen 1965 en 1997
waren: Sound of Music, Irma la Douce, Turks Fruit, Gone with the Wind, Guns of
Navarone, Dr. Zhivago, West Side Story, The Lion King, Bridge over the River Kwai,
Grease.43 De buitenlandse films laten zien dat de smaak van de doorsnee
Nederlander niet sterk afweek van die van de cultuurconsumenten elders in het
Westen en dat er klassiekers tussen zitten die inmiddels tot de cultuur met een grote
C behoren. De televisie na 1951 mocht een venster op de wereld zijn geworden,
ook voldoende sport en amusement aanbieden, maar kwam niet tegemoet aan de
grote obsessie van heel hetWesten na 1945: seks. Ook hierin zou de grote dambreuk
van eind 1989 verandering brengen, onder gemor ook van de tot de gevestigde
orde opgeklommen rebellen van the Sixties.
De Europese besluiten van 1989 en de technologische vernieuwingen - geen

schaarste meer maar bijna onbeperkte ruimte op de kabel - betekenden niet alleen
een vloedgolf van commerciële radio- en tv-zenders, die alles wilden uitzenden als
het maar luisteraars en kijkers (en dus adverteerders) trok. Ook aan de
verwaarlozing, zo niet minachting, door ‘Hilversum’ van de regionale radio en tv
kwam snel een einde. Tussen 1988 en 1999 kelderde het marktaandeel van de
Hilversumse zenders van 88 procent naar 35 procent. Dat van de commerciële
omroepen steeg van 7 procent naar 48 procent, en van de regionale zenders van
5 procent naar 17 procent.44 In 1999 zijn er naast de vijf publieke landelijke zenders
meer dan tien commerciële landelijke, dertien provinciale zenders, en lokale
omroepen in bijna alle 538 gemeenten. Sinds ‘de revolutie’ van '89 is er is een heel
nieuw patroon ontstaan in het luister- en kijkgedrag. Thuis is de regionale radio
favoriet, op de werkplek Radio 3 en in de auto Radio 1, Sky Radio, Radio 538 en
Radio Veronica.
In het kijkgedrag is tot op zekere hoogte opgetreden wat de critici van de

‘vertrossing’ vreesden: de commerciële zenders worden meer bekeken door de
lager opgeleiden, de publieke zenders door een doorsnee van de bevolking. Door
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om zichzelf te vernieuwen en aan te passen aan de veranderde voorkeuren van het
publiek. In de praktijk betekende dit opschuiving in de richting van de commerciëlen,
maar ook kwalitatieve verbetering van de bestaande programmaformules en
-programmering. De publieke omroepen zijn daardoor (nog) niet ten onder gegaan
in de commerciële vloedgolf, ze zorgen zelfs vaker dan de commerciële zenders
voor de populairste programma's. Op het gebied van amusementsprogramma's -
die men de Nederlandse ‘huiskamerkunst’ bij uitstek zou kunnen noemen - is de
aard en kwaliteit vanaf de tijd van Joop van den Endes ‘Piste’ en Mies Boumans
‘Een van de acht’ op hoog niveau gebleven. Op het gebied van drama, en in mindere
mate documentaires, zijn er zeker in de afgelopen decennia incidenteel (en soms
gesubsidieerd met gelden van buiten de omroep) grote prestaties geleverd die ook
een groot kijkerspubliek wisten te trekken.
Het voorlopige resultaat van de overvloed aan radio en tv is een ‘mediamens’ die

zich binnenshuis en ook daarbuiten voordoet, aldus het Sociaal en Cultureel
Planbureau in 1998; er is ‘een rusteloze zoektocht van kapitaalkrachtige
consumenten naar steeds nieuwe “instantgenoegens”’.45 Televisie heeft niettemin
‘aan de democratisering van de gerespecteerde cultuur bijgedragen’, zo concludeert
het rapport, dat desondanks toch een ondertoon van cultuurpessimisme heeft. Zo
blijken de ouderen wel meer de deur uit te willen voor een bezoek aan theater of
museum, maar de jongeren niet. ‘Zij zijn bij uitstek de dragers van de groeiende
deelname aan de eigentijdse populaire cultuur, zoals popmuziek.’46 Net zoals de
mediageschiedenis zich tot op heden voornamelijk heeft gericht op de politieke en
institutionele kanten van de media en niet op de sociaal-culturele impact ervan, zo
moet de relatie tussen mentaliteitsverandering en popcultuur, dé cultuur van de
naoorlogse generaties, nog geschreven worden, ondanks enkele aanzetten in deze
richting.47
Interessant in dit betoog is echter dat de overheid in de jaren negentig de houding

ten aanzien van de media geheel heeft omgegooid. Ten aanzien van de inmiddels
oude media radio en televisie is de regelzucht vervangen door de opvatting dat de
markt zijn werk maar moet doen. Dit geldt niet voor het nieuwste medium dat het
fin de siècle liet zien: internet.

Internet

Het nieuwste medium dat wereldwijd voor een revolutie lijkt te zorgen, internet, is
in Nederland het eerste medium dat met groot gejuich door de overheid werd
ontvangen. Zo zeer zelfs dat het paarse kabinet-Kok als voornemen aankondigde
dat iedere Nederlander zich zo snel mogelijk op ‘de digitale snelweg’ zou moeten
begeven ommee te kunnen draaien in ‘de informatiemaatschappij’. Tal van subsidies
werden vrijgemaakt voor pc-privé-projecten voor ambtenaren en scholen. Alle
cultuurpessimisme die de overheid de hele twintigste eeuw had gekenmerkt, werd
in één klap verruild voor een optimisme dat grensde aan de naïveteit van het
kindergeloof in Sinterklaas. Misschien kwam het omdat men dacht dat het hier
weliswaar een ‘WereldwijdWeb’ betrof, maar dat het toch geenmassamediumwas,
meer een individuele mogelijkheid tot communicatie met ieder ander lid van de
mensheid dat over een pc en internetaansluiting beschikte, en met elke denkbare
database vol verheffend materiaal ten behoeve van de aan de burger zelf
gedereguleerde permanente educatie. De zorg over de stortvloed van
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Als er nog sprake was van een zekere zorg, dan betrof die een mogelijke nieuwe
tweedeling in de maatschappij tussen hen die wel toegang hebben tot dit
informatieparadijs en zij die dit, wegens gebrek aan geld en nieuwsgierigheid, niet
hebben. Deze zorg lijkt overdreven. Er mag zich een scheiding der geesten
voltrekken tussen de ouderen, die een groeiende affiniteit aan de dag leggen met
de traditionele cultuuruitingen, en de jongeren die zich daar steeds meer van
afwenden. In het gebruik van de nieuwste media zoals de mobiele telefoon en
internet blijkt daar helemaal geen sprake van te zijn. Waren er in 1997 reeds 26
mobiele telefoons per honderd huishoudens, in het jaar 2000 was dit aantal
opgelopen tot 99. Het aantal gesprekken per aansluiting is sinds 1950 verviervoudigd
tot 3,8 per dag.48
Nederland hoort tot de koplopers in Europa als het gaat om het aantal huishoudens

met een pc (ca. 60 procent) en met internetaansluiting (ca. 20 procent). De vrees
van de overheid dat de lager opgeleiden hopeloze sukkelaars zouden worden op
die digitale snelweg blijkt nergens op gebaseerd. Televisie mag in het eerste
decennium onbereikbaar zijn geweest voor de lagere inkomensgroepen, sinds de
komst van de transistor eind jaren vijftig, zijn alle media - radio, tv, cd-speler,
videorecorder - eerder een hobby van de lager betaalden geworden dan van de
klasse van carrièremakers. Waarschijnlijk geven de lager betaalden al decennia
lang relatief maar ook absoluut meer geld uit aan artikelen als spelcomputers,
videogames, breedbeeldtelevisies, gsm's en schotelantennes. Dit geldt ook voor
de ICT. Omdat tijd de belangrijkste factor is bij het leren omgaan met computers en
internet, zijn het vooral de mensen tussen de 30 en 55 die hier het minst gelegenheid
voor hebben. De jongeren, maar ook veel ouderen, daarentegen hebben hun weg
op die digitale snelweg binnen de kortste keren gevonden. TNO-onderzoekster Valérie
Frissen spreekt dan ook van ‘de mythe van de digitale kloof’.49
Hoe de komst van internet zal uitwerken op de Nederlandse cultuur en

maatschappij in zijn geheel is nog ongewis. Zoals rond 1970 sommige progressieve
optimisten hoopvol spraken van de ‘kabeldemocratie’ die op handen zou zijn, zo
spreekt nu de ‘minister van informatisering’, Roger van Boxtel van een
‘glasvezeldemocratie’, al wijst hij ook op de gevaren van de totale afhankelijkheid
van de techniek voor de communicatie tussen de burgers, waarvan het wereldwijde
I Love You-computervirus reeds een dreigende voorbode was.50 Maar in het
algemeen beziet de overheid internet niet in cultureel-politieke termenmaar in termen
van de economische concurrentiepositie van Nederland.

Van culturele citadel tot markt voor elk wat wils

De verwachting in de eerste jaren na 1989 was dat de liberalisering van de economie
gelijk zou staan aan globalisering en dat de global village die zou ontstaan slechts
één kruidenier zou huisvesten, een Amerikaanse. Sinds de komst van
satelliettechnologie is het inderdaad voor het eerst in de geschiedenis met een bijna
dagelijkse regelmaat voor bijna de hele bevolking van de aarde mogelijk om dezelfde
gebeurtenissen gelijktijdig te zien. Maar op het moment dat velen de onvermijdelijke
triomf van het Amerikaanse model verwachtten - die door de CNN-verslaggeving
van de Golfoorlog in 1991 leek te worden bevestigd - kwam een tegenbeweging op
gang: die van de regionalisering en lokalisering enerzijds, en van Europeanisering
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cultuur die hen hun aloude podium zou ontnemen, is niet of nauwelijks uitgekomen.
Wat wij in Nederland sinds 1989 zien is de laatste fase van de verovering van de

media door de mensen zelf die al in het begin van de eeuw begon. Toen ging de
strijd om de ‘prikkelbioscoop’. In de jaren twintig kwam daar de oorlog om de ether
bij.
De verovering door het grote publiek van het gedrukte woord was al eind

achttiende eeuw, met de opkomst van roman, tijdschrift en almanak, begonnen.
Eind twintigste eeuw mondden dit proces van meer dan twee eeuwen en dit proces
van een kleine eeuw uit in dezelfde totale democratisering van de media, bekroond
door de revolutionaire vernieuwing van internet.
Wat in de afgelopen eeuw langzaam maar zeker verloren is gegaan is het begrip

‘cultuuroverdracht’. Maar ook hier is de angst van de elite niet uitgekomen. Er is
meer cultuur dan ooit tevoren, en als er minder kunst met een grote K is, is dat niet
in de laatste plaats omdat de kunst zichzelf met een kleine k ging schrijven. De
afgelopen paar eeuwen in zijn geheel overziend, kan men de volgende stellingen
verdedigen: dat het de elite zelf is geweest die van de eigen Olympus is afgedaald
om zich over te geven aan volksere cultuuruitingen en volksere vermaken. De politici
en leden van vorstenhuizen zijn niet meer van de voetbaltribunes weg te slaan. En
dat het volk, eenmaal van overheidswege geletterd, zichzelf verder heeft verheven
en zich een eigen cultuur heeft geschapen, veelal met een kleine c maar soms zelfs
met een grote, al is die dan veelal verborgen in de woorden bioscoop, music en
musical.
In het leven van de twintigste-eeuwse mens bleek er voor kunst met een grote

K, zoals de burgerlijke elite die definieerde, eenvoudig niet meer ruimte te zijn dan
een procent of twee. Over dit percentage kan men twisten, evenals over de vraag
of de elite wel wilde dat dit percentage veel groter werd. Kunst is immers altijd een
middel tot sociale distinctie geweest. Na het Mozart-jaar en de succesfilm Amadeus
was Mozart plotseling uit bij de elite, voor wie eerder Vivaldi-muziek door het
veelvuldige gebruik ervan in reclame ineens van de categorie klassiek in de bak
commercieel en banaal werd gedeponeerd. Deze houding van ‘klassiek is voor ons
soort mensen’ duurt onverminderd voort. ‘De hele Bach bij een drogist, jezus’, was
het commentaar van schrijver Maarten 't Hart over de verkoop in 1999 van het
volledige werk van Bach bij de winkelketen Kruidvat.51
Andere aanwijzingen voor de ‘zelfverheffing’ van het volk is de enorme populariteit

die de Night of the Proms - Beethoven in de sandwich tussen UB40 en Abel - sinds
de jaren negentig geniet, vooral bij jongeren. In 2000 werd de magische grens van
100.000 bezoekers overschreden.52 De moderne burger is postmodern, een
eclecticus, voor wie geen gêne meer bestaat over welke smaak wel hoort en welke
niet.
Terwijl de globalisering en commercialisering van de cultuur voor onverwacht

grote toeloop van het volk heeft gezorgd naar musicals als The Phantom of the
Opera, blijft de opvatting bestaan dat de kunst met de grote K blijvend door de
overheid moet worden gesubsidieerd, ook al zijn er studies die uitwijzen dat dit een
averechts effect heeft.53 In navolging van zijn kunstbroeders, greep eind 2000
choreograaf Hans van Maanen zijn dankrede voor het ontvangen van de Praemium
Erasmianum voor al zijn balletten aan om te klagen over de zuinigheid van de
overheid bij het subsidiëren van kunst.54 In de jaren zeventig vaardigde de overheid
‘de 1%-regeling’ uit voor beeldende kunst: één procent van de totale bouwsom van
openbare gebouwen moest voortaan aan deze kunstvorm worden besteed.
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Daar was men toen heel trots op. Maar deze regeling spreekt in feite boekdelen
over de schraalhans is keukenmeester-houding van de overheid inzake kunst. Het
heeft ook tot 1998 moeten duren voor het vak culturele en kunstzinnige vorming
een verplicht onderdeel werd van het curriculum van HAVO en VWO. Als het gaat om
het nationale audiovisuele erfgoed, maar ook als het gaat om eenmalige uitvoeringen
van de hoge podiumkunsten, heeft de overheid in de afgelopen eeuw eerder
bijgedragen aan de verwaarlozing ervan dan aan behoud (in de vorm van
bijvoorbeeld videoregistratie) en verspreiding van dit erfgoed. Pas in de jaren
negentig kwam een lichte kentering in deze nonchalante houding.

Epiloog

Aan Heinrich Heine is vaak, maar abusievelijk, de uitspraak toegeschreven dat als
de wereld verging hij naar Nederland zou gaan omdat daar alles toch altijd vijftig
jaar later gebeurde. Op het gebied van media en cultuur heeft Nederland sinds 1989
een inhaalslag gemaakt, waarvan nu reeds kan worden gezegd dat deze zijn weerga
nauwelijks kent in zijn geschiedenis. De snelle populariteit van nieuwe media als
het populaire dagblad, het geïllustreerde weekblad en de radio in de jaren twintig,
stuitte behalve op verzet en wantrouwen van de overheid ook nog op een angstige
reactie van de bevolkingsgroepen die nog bezig waren zich langs ‘burgerlijke’ weg
te emanciperen binnen de eigen zuil. De televisie verbreidde zich na 1951 slechts
langzaam, wegens de hoge aanschafprijs, maar ook omdat velen door de
decennialange ervaring met een strenge filmcensuur niet geloofden dat dit medium
echt zou laten zien wat zij wilden zien.
Men kan de breuk in 1989 dus zien als de voltooiing van de democratisering van

de media. Met internet als bekroning van het streven van de mens om, zonder
bevoogding van welke instantie dan ook, vrijelijk informatie te kunnen inwinnen en
te kunnen communiceren met wie hij of zij ook wil. Dat de huidige mens zich in de
begeerte deze behoefte te bevredigen willens en wetens slaaf kan maken van de
techniek, is een ander verhaal waarvan nog slechts het eerste hoofdstuk geschreven
is.
De komst van internet en de commercialisering van de media en cultuur hebben

ertoe geleid dat rond de millenniumwende totale vrijheid en totale machteloosheid,
opperste gelukzaligheid en diepe depressie, culturele hoogstandjes en platvloers
vermaak dichter bij elkaar liggen dan ooit het geval was, ja zijn verstrengeld geraakt
in een kluwen van dubbelzinnigheid en elkaar aanvullende en opheffende
bewegingen. Omdat we ons nog midden in de sneeuwstorm van ontwikkelingen
bevinden, is het te vroeg om optimistisch dan wel pessimistisch te zijn over de
mediacultuur aan het begin van de eenentwintigste eeuw. De Duitse schrijver Hans
Magnus Enzensberger schreef in het jaar voordat de politieke revolutie over zijn
land kwam: we hebben een logische paradox verwezenlijkt: ‘de overdreven
middelmaat en de hyperbolische normaliteit’.55 Dat was toen mooi gezegd. Nu, in
het tijdperk van internet en de nog nauwelijks verkende mogelijkheden van
drie-dimensionale media, is de uitspraak al weer achterhaald. Middelmaat en
normaliteit lijken niet langer de juiste omschrijvingen.
De communicatierevolutie die, in afwachting van de realisatie van telepathie, met

internet zijn hoogtepunt heeft bereikt, heeft een voorgeschiedenis van anderhalve
eeuw, met de uitvinding door Samuel Morse van de elektrische telegraaf in 1834
als beginpunt. De tele-
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graaf transporteerde woorden onzichtbaar en onhoorbaar van hier naar daar, het
was de eerste stap op weg naar wat Morse omschreef als ‘the global village’. Morse
was een diep religieus man, die hoopte dat er iets verheveners zou worden
gecommuniceerd tussen hier en daar dan ‘de prijs van varkensvlees’.
Het is een historische toevalligheid dat slechts een paar jaar eerder Ludwig van

Beethoven zijn Ode an die Freude componeerde. Beethoven was tijdens het
componeren van de negende symfonie zo goed als doof en had zich mede daardoor
goeddeels losgemaakt van de banden met het alledaagse leven. Zijn muziek kreeg
een mystiek-transcendentaal karakter, waarvan de strofe Alle Menschen werden
Brüder de uitdrukking vormde. De revolutie van 1989 en de komst van het bijna
mystieke universum van internet hebben de heilsverwachting van Morse en
Beethoven dichterbij gebracht dan ooit. Of deze verwachting ook daadwerkelijk
ingelost wordt is de vraag.
De Europese cultuur lijkt de dupe van de Ode an die Freiheit. Eerst werd

geprobeerd de achttiende- en negentiende-eeuwse hofcultuur op te leggen aan de
burgers, via de nationale omroep en via Eurovisie. Dit is mislukt. De Europese cultuur
is net als de Brusselse politiek een onderhandelingshuishouden geworden, waarin
meer dan van Europese cultuur sprake is van groeiende uitwisseling van culturele
‘producten’. De liberale zegetocht na 1989 heeft de mensen bevrijd van elk juk,
maar niet van de behoefte zichzelf te verheffen. Dankzij de liberalisering zijn we
ergens in het midden uitgekomen - vandaar de term verheffende vervlakking - waarbij
het vooral de elite is geweest die zich telkens moest (en wilde) aanpassen aan het
‘lagere niveau’.
De geschiedenis van de Nederlandse media en cultuur in de twintigste eeuw laat

zien dat de ‘mediamens’ wil leven in the best of both worlds, in een vulgaire én
verheven wereld, en op alle plekken ertussen in, maar dat hij vooral in alle vrijheid
zelf wil kiezen.
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13 Blijvend welvarend, voortdurend verdraagzaam?
Algemene verklaringen voor enkele bijzonderheden vanNederland

Wout Ultee

De afgelopen jaren stond het thema Nederlandse cultuur in Europese context hoog
op de agenda van de geesteswetenschappen. De Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek trok enkele miljoenen euro's uit voor een
onderzoeksprogrammamet deze titel. Het project betrof vier tijdstippen: 1650, 1800,
1900 en 1950. Mijn beschouwing over de resultaten van het onderzoek handelt over
drie kwesties. Ik koos ze uit als socioloog met belangstelling voor overkoepelende
vragen, algemene theorieën en toetsend onderzoek.

Drie vragen

Ten eerste wil ik weten hoe de hoofdvragen in de boeken over de verschillende
‘ijkpunten’ luiden, uit welke deelvragen ze bestaan, en of ze nog meer toegespitst
kunnen worden als de reeks behandelde deelvragen wordt verlengd met vragen uit
de sociologie. Om een voorbeeld te geven: Frijhoff en Spies wilden weten welke
banden mensen van een bepaalde godsdienst in Nederland rond 1650 hadden met
mensen van een ander geloof. Zij beweerden dat er een omgangsoecumene bestond,
en staafden dit onder meer met gegevens over godsdienstig gemengde gebuurten
en gilden. Sociologen houden zich, als het om onderzoek naar de cohesie van
samenlevingen gaat, bezig met vragen als liefdadigheid voor wie, kopen bij wie, en
trouwen met wie. In hoeverre maakten Nederlanders rond 1650 in deze opzichten
onderscheid tussen gezindten? Bij het zoeken naar dergelijke vragenclusters voelde
ik me gesterkt door Huizinga's opmerking uit 1929 dat de geschiedwetenschap lijdt
aan het euvel van een onvoldoende formulering van de vragen.1
Mijn tweede vraag vindt haar vertrekpunt in een zekere regelmaat die doorklinkt

in de synthese-delen. Telkens lijkt Nederland vergeleken met de rest van Europa
én bepaald welvarend én bepaald verdraagzaam te zijn geweest. Berust dit
samengaan op toeval? Of draagt voorspoed bij aan de mate waarin de gevestigde
inwoners van een land moeilijkheden van achterblijvers, nieuwlichters en uitlanders
verzachten, en vergroten gunsten en rechten op hun beurt de welstand? En als
welvaart en tolerantie elkaar versterken, hoe gaat dat in zijn werk, en kent een
opwaartse spiraal geen einde? Aldus de tweede vraag van dit hoofdstuk.
De industrialisering van Nederland en haar maatschappelijke gevolgen krijgen

de laatste tijd minder aandacht van historici. Mentaliteitsgeschiedenis maakt opgang.
Met de techniek veranderden de opvattingen over het wezen van mens, natuur en
samenleving; waaruit bestaan die wijzigingen in het wereldbeeld en hoe droegen
ze bij aan de industrialisering en andere ontwikkelingen? Omdat een verschuiving
van een materialistisch naar een idealis-
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tisch verklaringsbeginsel minder vruchtbaar lijkt, zoek ik in de delen over de ijkpunten
naar aanwijzingen voor een samenspel van factoren. Hebben de in een samenleving
toegepaste productietechnieken op zichzelf gevolgen en geldt hetzelfde voor de er
levende voorstellingen van de aard der dingen, of hebben technologie en ideologie
tezamen effect? Ter beantwoording van deze vraag over samenlevingen grijp ik
terug op de uitspraak dat de gelegenheid die een individu heeft om een bepaalde
handeling uit te voeren en de zin die deze persoon aan dat optreden toekent, pas
gezamenlijk gevolgen hebben. Daarmee zijn we bij de derde kwestie van dit
hoofdstuk: de verhouding tussen ‘uitvindingen’ en ‘wereldbeelden’ en tussen ‘externe
mogelijkheden of belemmeringen’ en ‘innerlijke aandrang of weerzin’. De sleutel
voor de verklaring van de specifieke ontwikkelingen die zich in Nederland hebben
voltrokken, lijkt te liggen in het samenspel van de technologieën en ideologieën van
een samenleving en in de combinatie van de mogelijkheden en motivaties van
mensen.

De hoofdvragen van de ijkpunten

De vraag over de cohesie van Nederland in 1650

In een knappe bespreking van 1650: Bevochten eendracht verwoordde Van Gelder
de vraag waar dit boek om draait.2 Frijhoff en Spies beweren dat Nederland steeds
meer eenheid ging vertonen, maar hameren tegelijk op middelpuntvliedende
krachten. Daarop gewezen hebbend, spelt Van Gelder de vraag uit die hun betoog
voortdrijft: ‘Het kenmerkende van Nederland was nu dat er geen absolute
machtsfactor bestond die knopen doorhakte. Hoe kan het dan toch dat het land een
vreedzame indruk maakte, tot grote economische en culturele bloei kwam en dat
er een grote cohesie bleef bestaan?’
Die geweldloosheid valt volgens Frijhoff en Spies niet te verklaren uit het

staatsbestel. In dat opzicht was Nederland rond 1650 een buitenbeentje in Europa:
het bleef een statenbond en kreeg geen staatshoofd. De Nederlanders leefden
evenmin vreedzaam samen omdat ze in dezelfde God geloofden, die doodslaan
verbiedt. In 1566 leidden maatregelen van katholieke heersers tot verzet onder de
protestanten. In 1618 liepen onenigheden tussen de protestanten over godsdienstige
beginselen uit op de onthoofding van een bejaard staatsman. De in 1648 als
zelfstandige staat erkende Zeven Verenigde Provinciën ontpopten zich als een land
met grote godsdienstige verscheidenheid. De gereformeerde kerk kreeg voorrechten
maar werd geen staatskerk, het percentage katholieken bleef hoog en er gold
individuele gewetensvrijheid.
Maar als de vreedzaamheid van het leven in Nederland evenmin uit de godsdienst

valt te begrijpen, hoe dan wel? Het betoog in 1650 volgend, ligt de verklaring deels
in de regel dat de Staten-Generaal bij gewichtige kwesties eenstemmig beslissen
enmet hun leden ruggespraak houden. De dwang die hiervan uitging bewerkstelligde
een hang naar eensgezindheid in andere organen en leidde tot een discussiecultuur
in het dagelijks leven. De tegenhanger van het streven naar consensus is de
gewoonte om geschillen met de vuist te beslechten, en de mensen leerden tijdens
de godsdiensttwisten dat niemand daarmee opschoot. Aldus wijzen Frijhoff en Spies
een algemeen gedeelde grondhouding aan als oorzaak van vreedzaam samenleven.
Tevens vlogen de aanhangers van de verschillende godsdiensten elkaar niet in de
haren omdat ze allemaal gewetensvrijheid in hun vaandel had-
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den geschreven. Juist omdat geen enkele kerk staatskerk werd, was er voor elke
gezindte een plaats onder de zon. Daarnaast stellen Frijhoff en Spies dat in
gebuurten, gilden, schutterijen en rederijkerskamers banden werden gesmeed
tussen leden van uiteenlopende gezindten. Die afhankelijkheden zouden ook
bijdragen aan de goede vrede.

De onderdelen van de cohesievraag

Het is tijd om de vraag naar de cohesie van een samenleving in deelvragen uiteen
te leggen. De uitdrukking ‘vreedzaam samenleven’ heeft twee tegenhangers. De
eerste luidt dat mensen elkaar naar het leven staan, de tweede dat de inwoners
van een land langs elkaar heen leven. Een land waarin nauwelijks geweld wordt
gebruikt, behoeft geen hoge cohesie te hebben. Hoemeer banden er tussenmensen
zijn, des te sterker is de cohesie. De vraag naar geweld is een deelvraag, die naar
banden een andere, en de cohesievraag overkoepelt ze.
Behalve de vraag in hoeverre de inwoners van een land elkaar naar het leven

staan wanneer de staat toeziet op de naleving van wetten ter bescherming van lijf
en goed, is er de vraag hoe vaak ze die wetten overtreden als ze niet verenigd zijn
in één kerk. De stelling dat de wil geen geweld tegen leden van andere godsdiensten
te gebruiken diep in de geest van mensen wortelde, beantwoordt die vragen. Doet
ze dat wel in alle opzichten? Mensen vinden snel redenen om hun voornemens
opzij te zetten, en hoe valt - onafhankelijk van het grijpen naar wapens - vol te
houden dat iets tot iemands habitus behoort? Hier helpt een tweede hypothese:
bindingenmet anderen doenmensen afzien van geweld, en banden sterkenmensen
in de grondhouding dat overleg meer helpt dan strijd. Daarom is de vraag in hoeverre
in Nederland rond 1650 in gebuurten, gilden, rederijkerskamers en schutterijen
mensen van verschillende godsdienst met elkaar optrokken, een belangrijk onderdeel
van het cohesieprobleem.
Het antwoord dat de auteurs van 1650 op die vraag geven, luidt dat deze

instellingen in sterke mate banden schiepen. Dit antwoord valt te staven met de
gezindten van de waardijns van het Amsterdamse lakengilde, die zijn afgebeeld op
Rembrandts De staalmeesters uit 1662: een doopsgezinde, een gereformeerde,
twee rooms-katholieken en een persoon die in de Nieuwe Kerk ten doop was
gehouden en wiens broers en zusters Remonstrants werden gedoopt.3 Toch blijft
er een ‘maar’: zelfs als aanhangers van welke godsdienst dan ook lid van de wijkraad
mochten worden, mensen van dezelfde gezindte woonden niettemin in zekere mate
bij elkaar. Amsterdam had een ‘jodenbuurt’, Delft een ‘papenhoek’, en de
Amsterdamse Jordaan telde betrekkelijk veel katholieken.4
Belangrijker dan deze empirische kritiek is de verdere uiteenrafeling van de

cohesievraag. Instellingen op het maatschappelijk middenveld scheppen banden
tussen mensen, en personen gaan rechtstreeks betrekkingen met elkaar aan.
Daarom dienen vragen te worden gesteld over wie vrienden van elkaar zijn, wie
met wie trouwt, wie bij wie koopt, en welke welgestelde personen welke gebrek
lijdende personen met geld en goederen ondersteunen. Dat betoogden in elk geval
de sociologen Durkheim, Weber en Kruijt.5 Naarmate de aanhangers van de
gezindten in een landmeer binnen de kring van hun eigen geloof vriendschap sluiten,
hun wederhelft vinden, goederen inkopen of diensten inhuren en armen
ondersteunen, vormen deze godsdiensten zelf een hechtere groepering, maar is
de cohesie van de samenleving kleiner.6
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Gezien deze onderdelen van de cohesievraag valt op dat Frijhoff en Spies zeggen
dat vriendschap gepaard ging met uitwisseling van gunsten, en voorbij gaan aan
de gevolgen van godsdienstige gelijkgestemdheid voor het sluiten van vriendschap.
Zijlmans toonde aan dat theologische gesprekskringen in het zeventiende-eeuwse
Rotterdam in één kerk wortelden, maar zweeg wegens ontbrekende gegevens over
de godsdienstige samenstelling van wijsgerige gespreksgroepen en
muziekgezelschappen. Nog opmerkelijker is de conclusie die 1650 verbindt aan
cijfers van Roodenburg. Die wijzen uit dat te Amsterdam in de zeventiende eeuw
nauwelijks huwelijken werden gesloten tussenmensen van uiteenlopende gezindten.
1650 zegt dat er ‘op de meeste gebieden’ sprake was van ‘een vrij grote mate’ van
omgangsoecumene. De uitzondering was het gezin, eerder in 1650 bestempeld als
het belangrijkste leefverband van mensen.7
In welke mate kochten aanhangers van een bepaalde gezindte rond 1650 bij

geloofsgenoten? Als het om het werk van kunstenaars gaat, op het eerste gezicht
misschien zelden, maar bij nadere beschouwing wellicht toch meer. Frijhoff en Spies
vermelden dat de uit doopsgezinde ouders geboren en in 1641 rooms-katholiek
geworden Joost van den Vondel voor zijn gedicht bij de inwijding van het
Amsterdamse stadhuis in 1655, een zilveren kom van de (protestantse) magistraten
van Amsterdam kreeg.8 Volgens Schwartz en Bok ging de gereformeerde Pieter
Saenredam (1597-1665) in de leer bij een uitermate katholieke schilder. Later
schilderde Saenredam binnengezichten van protestantse kerken, die hij voor
katholieke opdrachtgevers voorzag van uitbeeldingen die erop duiden dat de kerken
katholiek waren geweest.9 Maar is het dan toeval dat verscheidene leden van het
vermogende katholieke koopliedengeslacht Cromhout uit Amsterdam hun
stadshuizen en buitenplaatsen door de katholieke bouwmeester Philips Vingboons
(1607-1678) lieten ontwerpen?10 In een studie over de Haarlemse portretschilder
Johannes Verspronck (1608?-1662), wil Ekkart niet verder gaan dan de ‘mogelijke
samenhang’ dat een katholiek opdrachten van katholieken uitvoerde. Ook
gereformeerde regenten maakten gebruik van Versproncks diensten. Biesboer
voegde echter toe dat Verspronck geen protestantse dominee of theoloog schilderde.
Zij zouden hun opdrachten liever aan geloofsgenoot Frans Hals (1582?-1666) geven.
Verspronck schilderde wel een portret van Augustinus Alstenius Bloemert, die
pastoor van Haarlem was.11 Hier moet worden gezegd dat historici vaak stellingen
aan de hand van enkele gevallen aanvaarden of verwerpen, en sociologen uitspraken
niet als deterministisch, maar probabilistisch opvatten en daarom telkens weer meer
gegevens willen.12
De vraag bij wie dienstmaagden van de waardijns van het Amsterdamse lakengilde

voor hun meesters brood, groenten en vlees kochten, zal wel nooit worden
beantwoord. Maar wellicht verschaffen bewaard gebleven stukken wel uitsluitsel
over de godsdienst van deze meiden. De gezindte van hun meesters is soms al
bekend, en daarmee een stukje van het antwoord op de vraag wie van wie diensten
‘kocht’.
Ten slotte gaat het bij vragen over betrekkingen tussenmensen om een bijzondere

band: de zorg voor behoeftigen. Wie hielp iemand die met gebrek kampte? 1650
laat deze deelvraag rusten. Over rechtstreekse hulp valt inderdaad weinig te zeggen,
maar over de inspanningen van liefdadige instellingen is meer bekend. Die ontvingen
bijdragen van mensen met een bepaalde godsdienst en bedienden behoeftigen van
juist die gezindte. In het zeventiende-eeuwse Amsterdam bestond een
burgerweeshuis, een rooms-katholiek,
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een luthers én een Waals weeshuis. Ook de diaconie van de afzonderlijke kerken
verstrekte alleen hulp aan armen van het eigen geloof. Elk kerkgenootschap had
tevens zijn eigen oudeliedenhuis. Het enige gasthuis in Amsterdam stond open voor
alle gezindten.13 De slotsom is dat, hoewel zo goed als elke behoeftige werd
geholpen, de cohesie van Nederland rond 1650 beperkt was omdat de liefdadigheid
van een kerk stand hield bij brodelozen van andere gezindten. De bedeling in eigen
kring verminderde wel de spanningen tussen arm en rijk.

Cohesie, rationalisering, ongelijkheid

De cohesievraag speelde een hoofdrol in 1650 en het bleek nuttig deze vraag in
onderdelen uiteen te leggen. Cohesie is een hoofdvraag van de sociologie, en het
lijkt dienstig haar bij twee andere hoofdvragen in de beschouwing te betrekken.14
Ze gaan over de mate waarin samenlevingen in bepaalde opzichten gerationaliseerd
zijn en over de grootte van ongelijkheden. Ik splits ze nu op in deelvragen en pas
vervolgens deze geledingen toe op de synthese-delen.
Volgens Weber is de meer efficiënte voortbrenging van goederen een

rationaliseringsverschijnsel. De formalisering van de staat is dat ook, evenals de
overgang van ervaringskennis en wijsgerige bespiegeling naar theoretisch-empirische
wetenschap, en de uitbreiding van het scala aanmiddelen dat kunstenaars benutten.
Onder de vraag naar de omstandigheden die maken dat rationaliseringsprocessen
sneller verlopen en soms een terugval vertonen, staan vragen naar de veranderingen
in de welvaart van een land, de toe- of afnemende effectiviteit van de staat en
vooruitgang in de wetenschappen. De kunsthistoricus Gombrich vertelde het verhaal
van de schilderkunst als een geleidelijke opeenstapeling van grotere en kleinere
vondsten, waarbij soms oude ontdekkingen in meer of mindere mate te niet worden
gedaan.15
Gedachtig de rechtsgeleerde Millar doen zich in een samenleving ongelijkheden

voor tussen heersers en onderdanen, meesters en knechten (tegenwoordig zeggen
we: werkgevers en werknemers), mannen en (hun) vrouwen, en ouders en kinderen.
De socioloog Sombart betoogt dat naast vragen over ongelijkheden tussen personen
op één bepaald tijdstip, vragen staan over stijging en daling op de maatschappelijke
ladder. Sommige maatschappijen bestaan uit dubbeltjes en kwartjes, waarbij tien
spie nooit een heitje wordt. Maar in minder gesloten samenlevingen worden twee
stuivers er soms drie waard. Verder worden staatslieden wel eens ten val gebracht,
terwijl welgestelden bankroet gaan. En als het zonen van gildemeesters minder
geld kost om leerling in het gilde van hun vader te worden, bevordert die regel de
overerving van beroepen. Wanneer vragen over sociale mobiliteit worden gesteld,
ontstaat een nauwkeuriger beeld van de ongelijkheid.

Vragen over rationalisering in 1800 en 1950

De titel 1800: Blauwdrukken voor een samenleving laat zich zonder moeite onder
het kopje rationalisering scharen. Kloek en Mijnhardt behandelen een nieuwe fase
in de vorming van de Nederlandse staat. De Staten-Generaal van de Zeven
Provinciën bestond uit personen die beslisten na ruggespraak en in de belangrijkste
zaken bij eenstemmigheid; de Nationale
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Vergadering van de Bataafse Republiek besloot zonder lastgeving en bij meerderheid
van stemmen. Deze wijziging versnelde het nemen van besluiten en droeg bij aan
rationalisering in de politiek. In het Koninkrijk der Nederlanden werd de eenheid van
bestuur, financiën, rechtspraak en wetgeving voltooid. De per provincie en van stad
tot stad verschillende wetten werden vervangen door een grondwet en een daarmee
verenigbaar burgerlijk wetboek en wetboek van strafrecht. Die reeksen bepalingen
waren geleed en geordend, vermeden oude ongerijmdheden en vulden eerdere
leemtes. Ze vormen gevallen van juridische rationalisering.
In dit verband valt op dat in 1800 weinig staat over de afschaffing van de gilden.

Hun verdwijnen leidde er toe dat markten vrijer werden: een vorm van rationalisering
van de Nederlandse economie. Wel zeggen Kloek en Mijnhardt dat een Koninklijk
Besluit uit 1817 het beroepsgerichte kunstonderwijs regelde. Het hoogste onderwijs
zou in een nationale kunstacademie worden gegeven. Deze ging in 1820 van start
in Amsterdam. Droeg de opheffing van de gilden van Sint Lucas bij aan de oprichting
van deze instelling en welke gevolgen had dit op termijn voor vernieuwingen in de
schilderkunst? Omdat deze deelvraag over rationalisering gedeeltelijk buiten het
ijkpunt 1800 valt, is het niet verwonderlijk dat 1800 geen antwoord op deze vraag
bevat. Overigens wijzen de auteurs erop dat Aagje Deken en Betje Wolff, met een
brievenroman over de wereld van alledag, in 1782 in Nederland een ‘literaire
vernieuwing’ teweeg brachten. Tevens schemert de hypothese door dat deze
uitvinding bijdroeg aan de verspreiding van deugden als het aangaan van een
huwelijk, echtelijke trouw, huiselijke vrede, en het liefdevol opvoeden van kinderen.
1950: welvaart in zwart-wit handelt over economische rationalisering tussen 1948

en 1973. De verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog werden hersteld, de
nijverheid raakte meer en meer geautomatiseerd. Van invloed hierop was de
Nederlandse staat. Door begrotingsoverschotten in tijd van hoogconjunctuur en
begrotingstekorten bij laagconjunctuur, maakte de hoge werkloosheid uit de jaren
dertig plaats voor volledige werkgelegenheid. Verder ging de Nederlandse overheid
een industriepolitiek voeren. Hoeveel dit beleid uithaalde dan wel dat het averechts
werkte, was destijds een strijdpunt. Nu wordt erkend dat de sluiting van de
kolenmijnen in Limburg door de besteding van de aardgasbaten aan uitbreidingen
van DAF en DSM zonder noemenswaardige moeilijkheden verliep. De nota over
ruimtelijke ordening uit 1960 en de wet op de ruimtelijke ordening uit 1965 droegen
er volgens Schuyt en Taverne toe bij dat de economische rationalisering in bepaalde
mate het landschap spaarde. Kwaad in dit opzicht deden de ruilverkavelingen.
Milieuwetgeving kwam, vergeleken met andere Europese landen, vrij snel van de
grond. In 1972 verscheen de Urgentienota Milieuhygiëne. In de jaren zeventig ging
de Nederlandse staat het welzijn van de bevolking bevorderen. Die taak bleek in
de jaren tachtig te hoog te zijn gegrepen. Ook de werkgelegenheid glipte de overheid
toen door de vingers. Een andere nieuwe overheidstaak uit de naoorlogse jaren
was de zorg voor bestaanszekerheid. De staat verschafte arbeidsongeschikten,
ouden van dagen, weduwen, werklozen en wezen gunstiger vooruitzichten dan
arbeidsovereenkomsten, kerken en gemeentelijke instellingen eens deden. In de
jaren tachtig werden de uitkeringen verlaagd.
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Vragen over schilderkunst en literatuur als vragen over vernieuwingen

Elk synthese-deel besteedt ruim aandacht aan Cultuur met een hoofdletter. Al lezend
valt op dat vragen over Cultuur onbepaald en verbrokkeld blijven. De uitdrukking
‘hoogtij van cultuur’ in 1900 is beeldspraak, evenals de aanduiding ‘beweging in de
cultuur’ in 1950. Vermeld worden vooral titels van kunstwerken, eigennamen van
kunstenaars en benamingen van stijlen, en soms komt de puzzel aan bod in hoeverre
een kunstenaar een stijl voorstaat. Toch wordt in elk deel wel een ontwikkeling in
de kunsten nauwkeuriger omschreven met een verwijzing naar een bepaalde
uitvinding in de zin van Weber en Gombrich. Zodoende wordt toch duidelijk hoe
vormen van Cultuur in beweging zijn en volgens welke meetlat het tij hoog is.
Eén zo'n omschrijving is al vermeld: in 1800 staat dat twee damesmet hun romans

de literatuur vernieuwden. Daarnaast wordt in elk ander deel een ontwikkeling in
de schilderkunst omschreven als een vinding. Op de omslag van 1650 staat een
ontdekking uit de zeventiende eeuw. Terwijl men kerken recht inkeek op de stukken
van Saenredam, gunt Emanuel de Witte (1617?-1692?) toeschouwers een blik
dwars door een kerk. Dit vereist een manier van schilderen waarbij de lijnen niet
verdwijnen naar één punt in het midden, maar naar twee punten links en rechts.16
In 1900 wordt het werk van Piet Mondriaan (1872-1944) geanalyseerd. Volgens
Bank en Van Buuren bracht het eerst de omlijning van bomen en andere herkenbare
zaken terug tot ‘ensembles van verticale en horizontale streepjes’. Latere stukken
stellen in het geheel niets voor, bestaan uit enige van elkaar door zwarte lijnen
gescheiden vlakken in enkele kleuren, en vormen een nog sterkere ‘vereenvoudiging’
van het palet.17 Mondriaans vondst komt er niet op neer dat een toeschouwer meer
van iets wordt aangeboden, zijn vinding is juist minder tonen. Bij Mondriaan
verdwenen de figuren, afgeleide kleuren en kromme lijnen. Verder wordt in 1950
van het werk van Karel Appel (geb. 1921) gezegd dat het ‘voorbij ging aan de lijst
rond het doek’, ‘de toeschouwer daadwerkelijk tot een deelnemer maakt’ en een
‘kleurenexplosie’ vormt. Maar deze gevallen waarin vragen over eigennamen
uitgroeien tot vragen van algemene strekking vormen een uitzondering. Ook de
omstandigheden waaronder zich in literatuur en schilderkunst vernieuwingen
voordoen, worden zelden thematisch.

Vragen over sociale stijging en beroepsovererving in 1900

Met de titel 1900: Hoogtij van burgerlijke cultuur verwijzen Bank en Van Buuren
naar de burgerij, wel te onderscheiden van de adel en de arbeidende klasse. Burgers
waren de inwoners van het toenmalige Nederland die liggende gelden hadden, een
goed verdienende betrekking uitoefenden of een waardevol schooldiploma bezaten
en op grond van deze economische hulpbronnen het voorrecht hadden om bij
verkiezingen voor de vertegenwoordigende organen te mogen stemmen. Dat de
cultuur die in deze samenleving bloeide burgerlijk was, ligt voor de hand. Maar
waarom bloeide ze in Nederland rond 1900? Omdat de burgerij welvarender was
geworden en de inkomensverschillen met ‘het volk’ - dat geen stemrecht had en
niet kon worden gekozen - groot waren? Hier is het dienstig de hypothese te
onderzoeken dat de toenemende welvaart van de burgerij en de grote
inkomensverschillen tussen deze stand en de werkende stand gepaard ging met
meer sociale stijging, en
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dat dit opklimmen van mensen op de sociale ladder bijdroeg aan het hoogtij van
burgerlijke cultuur.
Deze door de geleding van een hoofdvraag van de sociologie ingegeven hypothese

vindt steun in gegevens bij Bank en Van Buuren. De oprichting van hogere
burgerscholen sinds 1863 droeg ertoe bij dat de natuurwetenschappen in Nederland
een hoge vlucht namen en Nederlanders Nobelprijzen behaalden.
Wetenschapsbeoefening was niet adellijk, maar bij uitstek burgerlijk. Wat blijft is de
vraag waarom de welvaart rond 1900 toenam. Ik kom hierop terug bij de vraag over
de verhouding tussen technologie en ideologie.
Overigens stellen Schuyt en Taverne ook een vraag over de gevolgen van

hervormingen in het onderwijs voor sociale stijging. Gingen door de invoering van
de mammoetwet in de jaren zestig de kansen voor kinderen van lagere komaf om
de hoogste middelbare diploma's te halen, meer lijken op die van leerlingen uit
hogere milieus? Over de mate waarin de leerplichtwet van 1900 armoede
verminderde, zeggen Bank en Van Buuren in 1900 dat het onmiddellijke effect
betrekkelijk was. Bijna iedereen ging al naar school.
Hoewel in de synthese-delen veel namen van kunstschilders worden genoemd,

komen vragen over de mate waarin het beroep van kunstschilder overerft, niet uit
de verf. Toch is die vraag van belang: mensen worden niet als kunstschilder geboren,
maar ertoe opgeleid. In dit opzicht veranderde er veel tussen 1650 en 1950: in 1650
ging men in de leer bij een meester van het gilde van Sint Lucas, in 1950 bezocht
men de kunstacademie. Mede door de regels van de gilden, traden zonen van
kunstschilders in de voetsporen van hun vader. En omdat kinderen van kunstschilders
geen voorrechten hadden op de academie, droegen deze instellingen bij aan de
sociale mobiliteit. Tegen deze achtergrond rijst de vraag hoe zich in het oude stelsel
tot opleiding van kunstschilder continuïteit en verandering verhielden, en welke in
het latere stelsel de samenstelling is van het mengsel van tradities en vernieuwingen.
De synthese-delen verschaffen nauwelijks aangrijpingspunten voor een antwoord
op een dergelijke deelvraag over rationalisering in de schilderkunst. Toch ligt het
voor de hand dat onder het gildenstelsel ontwikkelingen neerkwamen op een
opeenstapeling van kleinere inventies, en de stichting van kunstacademies bijdroeg
aan de afwijzing van gevestigde praktijken en tot schoksgewijze vernieuwing leidde.
In het eerste geval leren mensen op jeugdige leeftijd en in kleine groepen van één
ouder iemand die het doen en laten van een pupil in handen had. In het tweede
geval gingen mensen op latere leeftijd en in grotere groepen aan de slag onder
toezicht van meerdere personen tegelijk die zich alleen met de vorderingen van hun
leerlingen in de les bemoeiden.

Toenemende welvaart en uitbreidende rechten

De Zeven Verenigde Provinciën waren vanaf het midden van de zeventiende tot
ver in de achttiende eeuw het centrum van de wereldhandel. Over de welvaart van
toen schreef Wilson in 1968 dat terwijl andere landen, met name Engeland,
vooruitgingen, Nederland bleef staan waar het in 1648 stond.18 Latere bevindingen
vullen deze stelling op belangrijke punten aan. Op welke plaats in de rangordes van
Europese staten naar technologisch peil en naar welvaart stond Nederland rond
1650, en waar kort voor 1800?Middenin de zeventiende eeuw had de techniek haar
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buurlanden, met inbegrip van Engeland, bleef volgens Davids en
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Israel19 tot 1740 aanzienlijk. Ook de welvaart was in Nederland hoger dan elders.
Volgens Jan de Vries en Van der Woude20 waren rond 1650 en 1750 de lonen in
de bouw in Holland hoger dan in Duitsland, Engeland en Vlaanderen, terwijl aan
het eind van de achttiende eeuw alleen de Engelse lonen boven de Nederlandse
waren uitgestegen. De bedeling in de grote steden van Nederland steeg voor het
eerst sterk in de jaren zeventig van de achttiende eeuw. Oorlogen veroorzaakten
een daling in Hollands welvaren, maar die was steeds tijdelijk. Volgens Joh. de
Vries21 bleef de handel zelfs na 1795 veerkrachtig. De neergang in 1810-1813 kwam
Nederland pas later te boven. Nederland was definitief niet langer nummer één.
Een hoogtij van burgerlijke cultuur kan er in Nederland rond 1900 alleen zijn

geweest als het de burgers goed ging. Hoewel de uitvindingen van de eerste golven
in de industriële revolutie Nederland laat bereikten, had Nederland voor de Eerste
Wereldoorlog zijn technologische achterstand grotendeels ingehaald. Volgens
Maddisons schattingen22was het bruto nationaal product per hoofd van de bevolking
in 1913, als dat in het Verenigd Koninkrijk op 100 wordt gesteld, in Nederland 78.
In Duitsland was het 76, Frankrijk 69, Italië 50, en de Verenigde Staten 105. Als het
bruto nationaal product van een land niet wordt gedeeld door het aantal inwoners
van dat land, maar door het aantal gedurende een jaar in een land gewerkte uren
en wanneer het Verenigd Koninkrijk op 100 wordt gesteld, bedraagt het bruto
nationaal product per gewerkt uur in Nederland 91. Voor Duitsland is dat 80, Frankrijk
65, Italië 48, en de Verenigde Staten 116. Dit betekent dat in 1913 de
arbeidsproductiviteit van om geld werkende Nederlanders, het niveau van het
Verenigd Koninkrijk benaderde. Klaarblijkelijk lopen de maten voor welvaart en
arbeidsproductiviteit niet gelijk met elkaar op, en oefende in Nederland in 1913 een
beduidend hoger percentage van de bevolking geen betaald beroep uit. Ook nu nog
staat Nederland economisch vooraan. Een vergelijking van de 29 leden van de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling leert dat Nederland
wat betreft het bnp per capita in 1996 op de dertiende plaats van de club van rijke
landen stond, en op de vijfde als wordt uitgegaan van het bnp per gewerkt uur. Het
gemiddelde van alle OESO-landen op 100 stellend, blijkt het bnp per capita (gewerkt
uur) voor Nederland 103 (132) te zijn. Voor Duitsland is het 105 (121), Frankrijk 106
(136), Italië 100 (132), het Verenigd Koninkrijk 98 (111), en de Verenigde Staten
138 (131).23
Behalve dat de welvaart de laatste eeuwen in Nederland hoog was en lange tijd

hoger dan elders, was de tolerantie tegenover andersdenkenden en -doenden er
groter. Elk boek voor een brede lezerskring over Nederland in de zeventiende eeuw
roemt de verdraagzaamheid in dit land. Aanknopend bij het betoog van Schuyt,24
zeg ik liever dat de mensen die in Nederland woonden bepaalde rechten bezaten
die de inwoners van de omringende landen niet hadden. Nederland kende formeel
geen vrijheid van godsdienst, wel heerste er gewetensvrijheid. Het gebruik van
gebouwen voor katholieke erediensten werd geduld als de kerk niet zichtbaar was
vanaf de straat. De politiek was voorbehouden aan gereformeerden. Poorterschap
bracht het recht op lidmaatschap van een gilde met zich mee, maar in Amsterdam
mochten joden wel poorter maar geen gildebroeder worden. In de meeste staten
op het Europese vasteland was er censuur vooraf, maar die ontbrak in Nederland.
Het toezicht op de naleving van de plakkaten waarbij de Staten boeken achteraf
verboden, was in handen van plaatselijke gezagsdragers. Dat was een regeling
waarbij de zwakste
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schakel bepalend werd voor het geheel. Niet de jure, maar wel de facto was er
vrijheid van drukpers.25 Mensen die elders wegens hun geloof werden vervolgd,
kregen toestemming om in Nederland te wonen. Recht daarop hadden ze niet. Toen
aan het begin van de zeventiende eeuw joden uit Portugal naar Nederland kwamen,
mochten ze wonen binnen de muren van bepaalde, maar niet alle, steden. Na de
herroeping van het Edict van Nantes in 1685 kwamen hugenoten uit Frankrijk naar
Nederland. Voor hen werden inzamelingen gehouden.
In 1795 gaf de Bataafse Republiek een verklaring uit waarin rechten aan mensen

werden toegekend. Alle inwoners van Nederland kregen toen dezelfde rechten,
zoals vrijheid, veiligheid en eigendom. De vraag was wel wie als inwoners van
Nederland telden. In 1796 bepaalde de Nationale Vergadering dat joden daartoe
behoorden. Na de Franse tijd werd de gelijkheid in politieke rechten ingetrokken:
adel en patriciaat kregen weer voorrechten. De gelijkstaat van de joden bleef. De
vrijheid van organisatie werd vastgelegd in de grondwet van 1848 en werd in 1856
door de katholieken benut om bisdommen in Nederland te stichten. De vrijheid van
organisatie werd in Nederland minder aan banden gelegd dan in Duitsland, waar
Bismarck een partij verbood die opkwam voor de verheffing van de arbeidende
klasse. In de tweede helft van de negentiende eeuw zwakten de voorrechten van
adel en patriciaat af, doordat de maatstaven om bij verkiezingen te stemmen
geleidelijk werden verruimd. De volledige gelijkheid in politieke rechten kwam kort
na de EersteWereldoorlog. De staat bekostigde in de negentiende eeuw aanvankelijk
alleen openbaar onderwijs. Sinds de Eerste Wereldoorlog behandelt de staatskas
scholen op godsdienstige grondslag gelijk aan openbare scholen. Na de Tweede
Wereldoorlog ging de wereld naar Nederland kijken wegens de sociale rechten
waarop elke inwoner van dit land aanspraak kan maken. Later verschoof de
internationale belangstelling naar de wettelijke regeling van abortus, euthanasie,
gelijkgeslachtelijke huwelijken en gebruik van hennepproducten.

Méchoulans stelling: welvaart en vrijheid van geweten gaan hand in
hand

De historicus Méchoulan bestreed in 199026 de stelling dat geld en vrijheid als water
en vuur zijn, en beweerde dat ze in elkaar een voedingsbodem vinden. Het
spiegelbeeld van de uitspraak volgens welke stijgende welvaart en uitbreidende
vrijheden ontwikkelingen zijn die elkaar versterken, vermeld ik ook: als een heerser
zijn onderdanen onderdrukt, verarmt het land, en deze daling van de levensstandaard
doet de uitbuiting toenemen.
Langs welke weg geld en vrijheid elkaar versterken, laat Méchoulan zien aan de

hand van het zeventiende-eeuwse Amsterdam. Daarbij onderscheidt hij tussen
vormen van geld en soorten vrijheden. Er is vrijheid van geweten, vrijheid van
godsdienst en vrijheid van eigendom. Een heerser kan inbreuk maken op de vrijheid
van eigendom van zijn onderdanen door belasting te heffen op verhandelde goederen
of handel anderszins aan banden te leggen. Enerzijds is er het goud in de schatkist
van de alleenheerser en de landerijen van grootgrondbezitters, anderzijds de
bedrijvigheid en handel in een land en de levensstandaard van de middenklasse
en het volk.
In de agrarische samenlevingen aan het begin van de moderne tijd kwam het

vaak voor dat een alleenheerser één godsdienst boven andere plaatste. Soms ook
bestreed hij nieuwlichterij met geweld. Voor dat laatste was geld nodig, vooral daar
waar een nieuwe gods-
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dienst aanhang vond. Dat geld moest komen uit hogere belastingen, en de
kooplieden in de steden waren een geliefd doelwit van heersers als er rekeningen
voor de aankoop van wapens en het huren van soldaten moesten worden voldaan.
Ook om andere redenen hieven de heersers over agrarische samenlevingen
belasting. Ze deden dat bijvoorbeeld om de legers voor de uitbreiding van hun rijk
te betalen. Daardoor dreven agrarische samenlevingen weinig handel. Trouwens,
in oorlogstijd neemt handel sowieso af: goederen die zouden worden geleverd,
worden dat niet omdat vervoer moeilijk is, terwijl er wegens de
oorlogsomstandigheden ook minder vraag is naar goederen die eerst gretig aftrek
vonden. Een koopman die naar blijvend hoge winsten streeft, kijkt niet naar de
godsdienst van de mensen van wie hij goederen betrekt. Evenmin vraagt hij welk
geloof mogelijke kopers hebben. Behalve dat de vrijheid van godsdienst tot lagere
belastingen en meer handel leidt, leidt de vrijheid van handel tot de aanvaarding
van vreemdelingen als leveranciers en klanten.
Tevens draagt handel bij aan de vrijheid van geweten: het recht om geen enkele

kerk te bezoeken. Gewetensvrijheid gaat verder dan de erkenning dat mensen niet
tot geloven kunnen worden gedwongen. Ongelovigheid wordt een recht, evenals
het met woord en daad laten blijken van ongeloof. In Amsterdam zorgden kooplieden
ervoor dat de gereformeerde kerk zich niet met het stadsbestuur bemoeide. Het
verband tussen geld (in de zin van handel en welvaart) en vrijheid (als
godsdienstvrijheid, gewetensvrijheid en lage belastingen) is, aldus Méchoulan, niet
toevallig. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was in Europa één van
de weinige staten met godsdienst- en gewetensvrijheid en lage belastingen, en
mede daardoor een welvarend land. De beschikking over geld uit de overzeese
handel zorgde er trouwens voor dat sommigen zich weinig aantrokken van eventuele
onaangenaamheden die andersgezinden hun in het dagelijks leven bezorgden.
De bevindingen van het onderzoeksprogrammaNederlandse cultuur in Europese

context verschaffen weinig mogelijkheden om de stelling te toetsen dat welvaart en
godsdienstige tolerantie elkaar versterken. Er is een lange opsomming van alle
kerkelijke gezindten in Nederland rond 1650 en 1900, en een lezer leert veel over
doctrinaire verschillen, maar over de verhoudingen tussen de groeperingen staat
er weinig. Mag een lezer uit het ontbreken van verwijzingen naar wederzijds geweld
opmaken, dat leden van uiteenlopende gezindten nooit met elkaar op de vuist
gingen? Trouwens, de verhoudingen in het dagelijks leven tussen mensen van
uiteenlopende kerkelijke gezindten, blijkt uit de mate waarin mensen van
uiteenlopende kerkelijke gezindten met elkaar trouwden. Dat mochten ze, maar het
gebeurde zelden.

De Swaan: hoe universele rechten verankerd raken in groepen die ze
afwijzen

Als een recht voor weinig mensen geldt is het een voorrecht, als het voor iedereen
geldt is het universeel. In het hedendaagse Nederland zijn vrijheidsrechten,
economische rechten, politieke rechten en sociale rechten zo goed als universeel.
Sommige rechten zijn omstreden, zoals blijkt uit debatten over de hoogte van
uitkeringen. Ook zijn er groeperingen die het bestaan van bepaalde rechten moeilijk
kunnen verenigenmet hun geloof. De socioloog De Swaanwees op eenmechanisme
dat hen de vrijheid van godsdienst doet aanvaarden. Hij schreef in 198527 dat de
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te van de westerse beschaving is (althans sinds de Verlichting). Minderheden die
in Europa een eigen recht opeisen, beroepen zich echter op die kerngedachte, en
hoe krachtiger een minderheid haar eigenhieid benadrukt, des te meer bevestigt ze
het universalisme, de rechten van alle mensen op een zekere mate van individuele
vrijheid en groepsautonomie.
De Swaan geeft twee voorbeelden. Het ene betreft Joden buiten Israël. De

orthodoxjoodse leer verschaft nauwelijks gronden waarommensenmet een andere
godsdienst hun geloof vrijelijk mogen belijden. Hoe sterker Joden in de diaspora op
de eigen godsdienstvrijheid staan, des te meer steunen ze op een recht dat geldt
ongeacht het waarheidsgehalte van een leer. Een opmerkelijk detail is dat in de tijd
dat Nederland dienstplicht kende, Joodse soldaten in dezelfde legerplaats werden
gelegerd zodat ze kosher konden eten. Na het vertrek van de Fransen in 1813
verlangden de Joodse leiders herstel van hun eigen jurisdictie, later volgden ze de
grondwet. De Swaans andere voorbeeld betreft de islam. Die wordt vrijuit in
Nederland beleden, niet omdat zoveel Nederlanders denken dat deze godsdienst
veel waarheid bevat, maar net als in het geval van Lou de Palingboer en Baghwan,
omdat er in Nederland vrijheid van godsdienst is. Hoe bijzonder de islam ook is voor
haar aanhangers, voor het Nederlandse rechtsgevoel is deze godsdienst dat niet.
De oprichting van islamitische scholen kan op deze manier worden begrepen.
De vraag is natuurlijk wat er op termijn gebeurt, als een minderheid die

aanvankelijk geen universele beginselen aanvaardt er toch een beroep op doet.
Hierbij kan men denken aan de Anti-Revolutionaire Partij in Nederland. Groen van
Prinsterer was tegen de rechten van de mens, maar van zijn opvolgers kan men
dat na ruim een eeuw niet zeggen. Het beroep dat godsdienstige groepen op de
vrijheid van godsdienst doen, leidt tot een zelfversterkend proces.

Marshalls stelling: het ene recht leidt tot het andere

Als tolerantie haar beslag krijgt in bepaalde rechten en als achter welvaart
economische vrijdommen staan, hebben in een land als Nederland dan ook andere
universele rechten een hoge vlucht genomen? Zo ja, komt dat dan door
zelfversterkende processen waarin rechten en plichten een rol spelen en
veranderende machtsverhoudingen?
In Méchoulans redenering gaat het om twee rechten van onverschillig welk lid

van een samenleving: de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderneming.
Tegenover deze later voor iedereen geldende rechten stond eens het voorrecht van
een vorst belasting te heffen en het voorrecht te bepalen welke godsdienst de beste
voor zijn onderdanen was. Deze voorrechten leidden tot de algemene plicht voor
de inwoners van een land belasting voor welk doel dan ook te betalen - ook voor
godsdienstoorlogen. Een toestand van zware plichten en beperkte rechten is echter
inherent instabiel. Ze schendt de onder elke bevolking levende norm ‘voor wat hoort
wat’. De toestand blijft wankel of wordt dat nog meer als belasting en geloof met
geweld worden opgelegd.
De Engelse socioloog T.H. Marshall28 betoogde in 1949 aan de hand van de

Engelse geschiedenis dat vrijheidsrechten tot economische rechten leiden,
economische tot politieke, en politieke tot sociale rechten. De oorzaak van deze
uitbreidingen bestaat telkens uit de soms onbedoelde, soms bedoelde gevolgen
van de beschikking over rechten. Ik schets nu deze verklaring. De vrijheid van
beweging was volgens Marshall in Engeland stevig ver-
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ankerd door de bepaling in de Magna Charta van 1215, dat een gezagsdrager vrije
mannen alleen in hechtenis mocht nemen na een openbaar proces waarin over een
aanklacht wordt beslist. Ze had als gevolg dat het bezit van vrije mannen toenam.
Als mensen hun leven zeker zijn, beginnen sommigen een onderneming en gaan
ze bezit opbouwen. Verder neemt de roep om economische rechten bij horigen en
lijfeigenen toe als eigendom zekerder wordt en meer mensen bezittingen krijgen.
Na verloop van tijd gingen de nieuwe eigenaren zelfs om de politieke rechten vragen
waarover de oude landadel reeds beschikte. Heersers gaven hieraan toe om de
belastingheffing te vergemakkelijken. Deze uitbreiding van het recht op
vertegenwoordiging versterkte uiteindelijk bij de overgeblevenen de roep om
stemrecht. Toen het inkomen van sommigen steeg, kregen die dat, en toen er
algemene mannendienstplicht werd ingevoerd, een belasting in natura, kwam er
algemeen stemrecht. Ten slotte: omdat de personen die eerst niet mochten stemmen
vanwege hun lage inkomen, voor een partij kozen die armenzorg wilde verbeteren,
bleef levensonderhoud in tijden van ziekte en tegenslag niet langer een gunst. Het
werd een recht. De uitbreiding van rechten was een zichzelf voortdrijvend proces.

Schuyts stelling dat de Katholieke Volkspartij de verzorgingsstaat
bevorderde

De Swaan kenschetste in 1988 de komst van de Nederlandse verzorgingsstaat als
‘een lange sisser en een late knal’.29 De trein kwam langzaam op gang, maar reed
hard toen ze eenmaal onderweg was. De Swaan verwierp de stelling dat de invoering
van sociale wetten in Europa het gevolg was van een verschuiving in de politieke
macht, waarbij de macht van de arbeidende klasse toenam omdat de politieke
rechten van haar leden gelijk werden aan die van de leden van de hogere klassen.
In Duitsland waren er sociale wetten voordat algemeen stemrecht werd ingevoerd.
Volgens De Swaan waren er vier spelers in het veld: de arbeidende klasse, die sterk
georganiseerd was, de kleine burgerij, die in aantal afnam maar soms heftig
weerstand bood, de grote ondernemers, voor wie hogere lonen meer afzet konden
betekenen, en de dienaren van de staat. In Duitsland, waar de staat nieuw was en
de bevolking minder hecht met de staat was verbonden, bespoedigden ambtenaren
de sociale wetgeving. De Swaan zegt, wegens een gebrek aan gegevens voor
Nederland, niet te weten welke coalitie van spelers verantwoordelijk is voor de eerst
trage maar dan plotse invoering van sociale wetten in Nederland. Overigens was
er ook in Nederland sociale wetgeving voordat het algemeen kiesrecht werd
ingevoerd.
Met Schuyt en Taverne stel ik dat er in Nederland een vijfde speler op het veld

rondliep, maar mijn redenering gaat verder. Vroeg in de twintigste eeuw wonnen
de kerken aan macht, en de uitbreiding op bepaalde tijdstippen van politieke en
sociale rechten valt alleen te verklaren door ze een grote rol te laten spelen. Om te
beginnen streden de politieke partijen over de invoering van algemeen kiesrecht.
In de Kamer was een meerderheid tegen, alleen de sociaal-democraten waren voor.
Verder was er de schoolstrijd. De vrijheid van geweten en van godsdienst zijn niet
volledig als ongodsdienstigen zonder extra kosten hun kinderen in hun geest op
openbare scholen kunnen laten leren, en christelijke ouders, als ze hun godsdienst
aan hun kinderen over willen brengen, daarvoor geld moeten bijpassen. De staat
behandelt dan de verschillende levensbeschouwingen ongelijk. In Nederland waren
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derheid. Wat gebeurde?30 Een coalitie van sociaal-democraten en christelijke partijen
tegen de liberalen leidde tijdens de Eerste Wereldoorlog tot de invoering van én
algemeen kiesrecht én gelijkstelling van christelijk aan openbaar onderwijs. Politici
ruilden stemmen met elkaar.
Schuyt en Taverne verzetten zich tegen de verklaring dat Nederland na de Tweede

Wereldoorlog een verzorgingsstaat kreeg omdat de socialisten hun stokpaardjes
bereden. De sociale wetgeving was niet alleen een compromis tussen liberalen en
socialisten, maar eveneens tussen rechtse en linkse katholieken.31 Ook hier kan
stemmenruil zijn voorgekomen. Om het tijdens de oorlog zwaar beschadigde
Nederland op te bouwen, hield de staat de lonen laag. Om dit lang vol te houden,
werden de katholieken ‘afgekocht’ met kinderbijslag en de sociaal-democraten met
ouderdomspensioen. In deze redeneergang waren de katholieken niet erg voor de
laatste verzekering - ze deed de plicht vervallen dat kinderen hun ouders
onderhouden als die geldgebrek hebben, en liet de kerkelijke armenzorg aan belang
inboeten. Daarom was de invoering van sociale wetten in Nederland een lange
sisser. Maar de Katholieke Volkspartij was in ruil voor kinderbijslag - katholieken
hadden meer kinderen - bereid water in de wijn te doen. De Partij van de Arbeid,
die tot op zekere hoogte inkomen naar behoefte predikte en niet kon ontkennen dat
grotere gezinnen meer behoeften hebben, was dat eveneens, als er maar een
algemene ouderdomsverzekering kwam. En zo werd er geruild, wat tot een late knal
leidde.

Een proces zonder terugval en zonder einde?

Bovenstaande verklaringsschetsen gaan voorbij aan minstens twee vragen. Was
er tussen 1650 en 1950 nooit sprake van een terugval? En valt te verwachten dat
het proces van toenemende welvaart en uitbreidende rechten almaar zal doorgaan?
Wat de eerste vraag betreft, het synthese-deel 1800 zegt dat aan het eind van

de achttiende eeuw de gunsten die mensen zonder middelen van bestaan van
kerkelijke instellingen ontvingen, steeds geringer werden. Tevens worden in dat
deel gebeurtenissen in 1834 vermeld waarbij de grondwettelijke vrijheid van
godsdienstoefening in het geding kwam. Ik bespreek nu deze twee voorbeelden
van terugval, en bovendien de Jodenvervolging in Nederland in 1940-1945.
Volgens Kloek en Mijnhardt was het met de armenzorg in het laatste kwart van

de achttiende eeuw slecht gesteld. Dat had volgens hen deels te maken met de
toename van het aantal armen. Dat de armenzorg onder druk staat als de welvaart
daalt, is niet verwonderlijk. Volgens Kloek en Mijnhardt droegen bovendien de
stedelijke overheden hun verantwoordelijkheden waar mogelijk over op kerkelijke
instellingen. En die verschilden in financiële draagkracht, waardoor de bijstand die
armlastigen ontvingen, afhankelijk werd van hun geloof. Kloek en Mijnhardt lijken
wel wat te zien in de hypothese dat het steeds kleinere gat tussen inkomen uit
bedeling en inkomen uit werk tot gevolg had dat het aantal werkenden afnam.32
Wanneer sociale rechten zo ruimhartig zijn, bevorderen ze de welvaart op lange
termijn niet. Dat een stedelijke overheid bij dalende inkomsten en stijgende uitgaven
verantwoordelijkheden afschuift, ligt eveneens voor de hand. Deze werden niet
alleen aan kerkelijke instellingen overgedragen, maar ook aan andere stedelijke
overheden, bijvoorbeeld in het geval van mensen die niet lang geleden waren
verhuisd. In het algemeen valt te zeggen
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dat de effectuering van rechten die een overheid voor grote onmiddellijke uitgaven
plaatsen, traag verloopt en dat eenmaal ingevoerde rechten toch weer afgezwakt
kunnen worden. Overigens komt belastingverhoging neer op een inperking van
eigendomsrechten.
Daarnaast wijzen Kloek enMijnhardt erop dat in 1834 in veel plaatsen in Nederland

mensen zich losmaakten uit het hervormde kerkverband. Eind 1834waren er zeventig
afgescheiden gemeenten opgericht, en in april 1836 hadden 4000 gezinshoofden
de acte van Afscheiding ondertekend. De Afgescheiden dominee H. de Cock werd
nog in 1834 veroordeeld wegens verstoring van een openbare godsdienstoefening
te Ulrum. Omdat de Afgescheidenen de zeggenschap over de kerkelijke goederen
was ontzegd, kwamen ze aanvankelijk in de openlucht bijeen. Plaatselijke overheden
verboden vaak, tegen de grondwettelijke vrijheid van godsdienstoefening in, die
bijeenkomsten. Ze beriepen zich op het Wetboek van Strafrecht volgens welke voor
bijeenkomsten van godsdienstige aard met meer dan twintig personen, vooraf
toestemming nodig was. Dit verbod was moeilijk te handhaven, maar het werd in
1836 afgedwongen door militairen in te kwartieren in de huizen van Afgescheidenen,
waarbij de bewoners opdraaiden voor de kosten van de inkwartiering. Later konden
Afgescheidenen als zelfstandige gemeenten door de overheid worden erkend, maar
dan moesten ze wel het woord gereformeerd uit hun naam schrappen. Het moet
worden gezegd dat Kloek en Mijnhardt niet ver komen met een verklaring van deze
schending van de grondwet door de overheid.33 Het zou niet alleen gaan om
ongenoegen over de verlichte koers van de Hervormde kerk bij groepen die in de
verdrukking zaten, maar ook om een cultureel protest tegen het veranderde optreden
van de Hervormde kerk. Deze verkondigde steeds minder haar leerstellingen over
de bedoelingen van God met de wereld en de mensen, en was steeds meer gaan
vermanen tot deugdzaamheid in het maatschappelijk leven. Hoe dat het inzetten
van militairen verklaart, blijft onduidelijk. Het ging hier niet om zacht vermanen, maar
om hard optreden. Een aanvullende hypothese luidt dat er weinig obstakels
bestonden tegen overheidsoptreden in het algemeen, zoals een gerechtshof dat
wetten aan de grondwet toetst en een bij algemeen kiesrecht gekozen parlement
dat ministers naar huis stuurt.
Het jaar 1941, waarin de Joodse inwoners van Nederland zichmoesten aanmelden

en in en rond Amsterdam werd gestaakt, deed bij het onderzoek naar de Europese
context van de Nederlandse cultuur niet dienst als ijkptuit voor een synthese-deel.
Toch valt vol te houden dat ‘de oorlog’ veel over de vooroorlogse Nederlandse
cultuur onthulde en de naoorlogse diep heeft beïnvloed. In ieder geval spreekt tegen
de stelling dat rechten zich almaar uitbreiden, dat van de 140.000 in Nederland in
1941 woonachtige Joden er later in de oorlog 100.000 zijn omgebracht. Volgens de
sociologe Fein,34 die achttien door Hitler-Duitsland bezette landen/gebieden
vergeleek, is het percentage omgekomen Nederlandse Joden hoger dan verwacht
op grond van de omvang van het vooroorlogse antisemitisme, en hoger dan verwacht
op grond van de mate waarin de Duitse bezetting Nederland in de greep had. Eén
hedendaagse verklaring luidt dat er in Nederland meer antisemitisme was dan eens
werd gedacht. Daarbij wordt gewezen op het wegsturen van Joodse vluchtelingen
aan de Nederlandse grens in de jaren dertig. Die hypothese lijkt niet afdoende. In
1941 verbleven er in Nederland 20.000 Joden die naar Nederland waren gevlucht
nadat Hitler aan de macht was gekomen. Het Deense verzet bracht in 1943 bijna
alle in Denemarken wonende Joden naar Zweden. Dat waren er 6000, waarvan
een kleine minderheid sinds 1933 naar
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Denemarken was gevlucht. Ik acht het aannemelijker dat voor Nederland de invloed
van de Duitse bezetter en zijn Nederlandse medestanders is onderschat. De helft
van de Nederlandse Joden woonde in Amsterdam. De staking in 1941 na de razzia's
in de jodenbuurt leidde ertoe dat Amsterdam een pro-Duitse burgemeester kreeg,
eerst een NSB-er en vervolgens een SS-er aan het hoofd van de politie kwam te
staan, en bij de politie een afdeling Joodse Zaken werd opgericht die uit NSB-agenten
bestond. Meer dan wijzen op deze terugval kan ik hier niet.
Ten tweede is het de vraag of het proces van toenemende welvaart en uitbreidende

rechten almaar zal blijven doorgaan. Dit blijkt niet steeds het geval te zijn. In de
jaren tachtig bijvoorbeeld werden de uitkeringen verlaagd. In het geval van de na
1770mogelijk teruglopende armenzorg was de in vergelijking met andere Europese
landen achteruitgaande Nederlandse economie een belangrijke factor, en bij de
verlaging van de uitkeringen sinds de jaren tachtig is de internationale toestand dat.
Een verzorgingsstaat is een geheel aan wetten, maar moet middelen hebben om
de erin vastgelegde doelen te verwezenlijken. Enkele landen begonnen in de jaren
zeventig samen te spannen bij de winning van aardolie, de belangrijkste
hedendaagse energiebron. De prijsopdrijving leidde ertoe dat de werkgelegenheid
afnam en uitgaven voor sociale zekerheid toenamen, terwijl de belastingen te weinig
opbrachten. Een staat kan veel willen, maar de overheid moet kunnen. De
hedendaagse discussie over aantallen asielzoekers maakt duidelijk dat een ruime
uitleg van het recht op asiel zichzelf verslaat als omringende landen dit recht in
strikte zin opvatten.

Een theoretische synthese

Voor welk verschijnsel dan ook worden in de synthese-delen verscheidene
verklaringen geopperd. Toch is dit niet onbevredigend. Nieuw onderzoek dat erop
is gericht factoren te schrappen, is minder gewenst. De bevindingen wijzen immers
uit dat er ten minste iets in de verschillende hypothesen steekt. Het gaat erom de
aangevoerde factoren niet louter een opsomming te laten blijven: ze dienen met
elkaar in verband te worden gebracht. Eén manier om dat te doen is stellen dat zich
tussen factoren een wisselwerking voordoet. Dat gebeurde in het deel van dit betoog
over welvaart en verdraagzaamheid. Men is dan ook af van strikvragen van het
soort of de onderbouw de bovenbouw bepaalt dan wel, omgekeerd, de geest de
materie. Een andere manier om factoren op elkaar te betrekken is ze te ordenen
naar de omvang van hun gevolgen. Maar waar is de theorie die voorzegt dat de
ene factor grotere gevolgen heeft dan de andere? Verder is het zo goed als
ondoenlijk om aan te tonen hoe belangrijk een factor is. Historici beschikken alleen
over bewaard gebleven bronnen, en voor zulke nauwkeurige vragen zijn er nooit
genoeg bronnen over.35
In een tijd dat het historisch materialisme veel invloed had, probeerde Weber het

idealisme te redden. Soms zei hij dat ideële factoren invloed hadden naast materiële,
hun grootte in het midden latend. Een andere keer betoogde hij dat de ideële factor
beslissend was geweest, zonder het verschil tussen een zelfstandige en een
doorslaggevende factor te omschrijven. Welke vorm vertoont een inhoudelijke
hypothese die zegt dat een factor beslissend is? Om deze vraag te beantwoorden,
bespreek ik in het onderstaande de opbouw van een Weberiaanse verklaring en de
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Innerlijke drijfveren en uitwendige gelegenheden

In de gedachtegang van Weber, die rechtsgeschiedenis studeerde, komt het
bedrijfskapitalisme neer op een bundel vrijheden. Zo hebben alle inwoners van een
land het recht om een eigen bedrijf te beginnen (vroeger werd het aantal in
gildebepalingen vastgelegd). Ook heeft elke ondernemer die zijn goederen tegen
een prijs wil verkopen die lager is dan de prijs van andere aanbieders, daarvoor van
niemand toestemming nodig. Weber beweert dat hoe meer de in een land geldende
economische rechter worden gebruikt, des te groter de in dat land voortgebrachte
hoeveelheid goederen zal zijn. Ook meent hij dat rechten, van welk soort dan ook,
niet altijd worden gebruikt. Een voorbeeld zijn de 30 procent stemgerechtigde
Nederlanders die anno nu de stembus mijden. De mate waarin mensen de rechten
van het bedrijfskapitalisme benutten, is groter als hun drang daartoe sterker is. De
sterkte van die drijfveer hangt weer af van de voorstelling die mensen koesteren
over de verhouding tussen mens en wereld, en elke godsdienst bevat zo'n
wereldbeeld. Webers algemene stelling luidt dat hoe meer een wereldbeeld zin
verleent aan krachtdadig optreden, des te meer de inwoners van een land hun
economische rechten gebruiken en hoe groter in dat land de welvaart is.
Weber betoogde36 dat het wereldbeeld van het hindoeïsme erop neerkomt dat de

mens onderdeel is van een in wezen onveranderlijke wereld, en dat het
protestantisme uit de zestiende en zeventiende eeuw inhoudt dat de mens de wereld
kan beheren. Van deze wereldbeelden verleent, aldusWeber, het protestantse meer
zin aan krachtdadig optreden dan het hindoeïstische. Voor een protestant komt het
stichten van een eigen bedrijf erop neer dat hij een klein deel van Gods schepping
stelselmatig beheert. Voor een hindoe is zo'n handeling zinloos, omdat ze niet strookt
met de gedachte dat de wereld in wezen onveranderlijk is.
Welke vorm heeft Webers algemene hypothese? Een mogelijkheid tot handelen

heeft op zichzelf geen gevolgen, de wil tot handelen evenmin. Wanneer én de
uiterlijke gelegenheid tot handelen groter is én de innerlijke drang daartoe sterker,
alleen dán wordt met grotere waarschijnlijkheid een handeling uitgevoerd. Webers
verwijzing naar wat nu een mentaliteit wordt genoemd, verschuift de verklaring niet
van een materiële naar een ideële factor, maar verbindt deze factoren met elkaar.
Als ‘mogelijkheden’ gevolgen hebben los van ‘drijfveren’, dan is de eerste factor
een eigenstandige factor; als de ‘aandrang’ invloed uitoefent ongeacht de
‘gelegenheid’, werkt die factor zelfstandig. Weber kwam met een theorie volgens
welke gevolgen pas optreden bij een combinatie van factoren: alleen als het motief
sterk en de handelingsruimte groot is, gebeurt er iets. Eén factor kan nooit als
‘doorslaggevend’ worden aangemerkt; het geheel van factoren is beslissend.

Technologieën en ideologieën

Webers algemene hypothese is om twee redenen breed toepasbaar. Ten eerste
omdat mogelijkheden tot handelen niet alleen juridisch van aard zijn. De
alomtegenwoordigheid van geld vergemakkelijkt handel, de ligging van een land
kan handelsmogelijkheden verschaffen, de aanwezigheid van grondstoffen ook.
Verder komt technologische vooruitgang erop neer dat dingen die vroeger onmogelijk
waren, toch kunnen. Webers stelling is daarmee van toepassing op samenlevingen
die in technologisch peil verschillen. Verder behoeft de aan-
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drang tot een bepaald handelen niet alleen te ontspruiten aan een in een godsdienst
verankerd wereldbeeld. Politieke ideologieën bevatten ook dergelijke voorstellingen.
De liberale ideologie zegt dat de staat alle mensen - niet alleen de adel of de burgerij
- mogelijkheden tot handelen kan bieden, en dat de wedijver tussen mensen op
vrije markten, als door een onzichtbare hand geleid en zonder ingrepen van de
staat, het grootste geluk voor het grootste aantal waarborgt. De
sociaal-democratische ideologie houdt in dat staten stapsgewijs ongelijkheden in
de maatschappij kunnen verminderen. Webers uitspraak is daarmee van toepassing
op samenlevingen die verschillen in de mate waarin de aangehangen staatsbeelden
van ‘activisme’ getuigen.
De ruime ingang van een activistisch staatsbeeld heeft echter, gedachtig Webers

algemene hypothese, nauwelijks gevolgen voor de ongelijkheden in een samenleving
als het technologisch peil laag is of de techniek stilstaat; de gevolgen van activistische
ideologieën zijn des te groter naarmate de stand van de techniek in een land hoger
is en de technologische voorsprong van een land toeneemt. Aldus laat zich afleiden
dat naarmate én het technologisch peil van een samenleving hoger is én de
toonaangevende ideologieën activistischer zijn, de ongelijkheden in die maatschappij
kleiner zullen zijn.
Dit ‘technologisch-ideologisch evolutionisme’37 gaat er overigens niet vanuit dat

de techniek almaar voortschrijdt. Nieuwe vindingen kunnen op termijn toch minder
grote vondsten blijken dan eerst werd gedacht. Schuyt en Taverne betogen dat de
Nederlandse staat minder geld in de kernenergie ging steken, toen er rond 1970
meer weerstand in de maatschappij ontstond.38 Verder neemt het
technologisch-ideologisch evolutionisme niet aan dat vroege ideologieën uitermate
passivistisch waren en ideologieën geleidelijk aan activistischer worden. Tovenarij
is oud, en sommige kerkgenootschappen in het hedendaagse Nederland zijn
passivistischer dan die waaruit ze voortkwamen. Bank en Van Buuren lieten zien
dat in de tweede helft van de negentiende eeuw het hervormde wereldbeeld voor
bepaalde leden van deze kerk zo activistisch was, dat ze tot de oprichting van eigen
kerken overgingen.39 Destijds wezen ze inenting tegen pokken af, nu verwerpen ze
inenting tegen poliomyelitis als een menselijke ingreep in de door God gegeven
wereld.

1950: staatsbeelden, aardolie en aardgas

De eerste verklaring voor de opkomst van de verzorgingsstaat in Nederland na de
Tweede Wereldoorlog is dat een sociaal-democratische partij deel van de regering
ging uitmaken en een verzorgingsstaat wilde. Dat die hypothese niet klopt, bleek
reeds. Ook strookt ze niet met Webers algemene hypothese en het
technologisch-ideologisch evolutionisme. Maar om te beginnen is er iets mis met
de vraag waarom de Nederlandse staat na 1945 haar burgers ging verzorgen. Die
is verkeerd omdat de Duitse bezetter het zogeheten Ziekenfondsbesluit nam, en
omdat de in 1939 aangenomen kinderbijslagwet in 1941 in werking trad. Het
Ziekenfondsbesluit is belangwekkend, omdat een verklaring van het nemen van dit
besluit verwijst naar de omstandigheden waaronder de betrokkenen handelden.
Natuurlijk wilde de Duitse bezetter een ziekenfonds, maar dat besloten Nederlandse
politici kort na de Eerste Wereldoorlog ook al. Toen werden ze het echter niet eens
over de uitvoering. Voor alle betrokkenen was de instelling van een ziekenfonds
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partijen konden deze patstelling40 niet doorbreken, de Duitse bezetter kwam er aan
te pas om dat te doen. Iets dergelijks was overigens eerder gebeurd. Al vóór de
komst van de Bataafse Republiek was het voor iedereen duidelijk dat een
eenheidsstaat meer voordelen bood dan de bestaande statenbond. Sommige
provincies hadden bij een bepaalde vorm van centralisatie echter meer belang dan
andere. Zo duurde het tot de Franse tijd dat de Nederlandse eenheid haar beslag
kreeg.
Dat de verzorgingsstaat er mede door de katholieken kwam, is ook al gezegd.

De vraag is echter niet alleen waarom Nederland een verzorgingsstaat werd, de
vraag is eveneens waarom het dat bleef. En als lezers menen dat in Nederland door
alle bezuinigingsmaatregelen sinds de jaren tachtig de verzorgingsstaat is
afgebroken, blijft het de vraag waardoor in Nederland de uitkeringen zo lang zo
hoog bleven. Bij de beantwoording van deze vraag kan men er, met Duyvendak,41
op wijzen dat bepaalde politieke partijen lange tijd vasthielden aan het geloof dat
de samenleving maakbaar is - en ten slotte niet meer. Een hypothese over de
combinatie van 's lands technologie en ideologie is echter aantrekkelijker.
Sociale wetten kosten geld, en dat moet ergens vandaan komen. Mensen betalen

niet graag belasting. Als hun inkomen in absolute zin stijgt, deert hen dat minder,
maar wat als de economie in het slop zit? Nederland en zijn buren voerden aardolie
in. De prijs van deze grondstof, die nauwelijks in de Nederlandse bodem voorkomt,
steeg in de jaren zeventig toen de Organisatie van Oliewinnende en -Uitvoerende
Landen (OPEC) de prijzen opdreef. Hierdoor daalden in de olie-invoerende landen
de economische groei en de werkgelegenheid. Eerst leek Nederland aan de
toenemende werkloosheid te ontsnappen, maar in het midden van de jaren tachtig
behoorde Nederland tot de rijke landen met een bijzonder hoog
werkloosheidspercentage. De sociale uitgaven stegen sneller dan de belastingen
en premies. Hoe was dat mogelijk?
In de eerste helft van de twintigste eeuw is in de Nederlandse aardbodem gezocht

naar steenkool en steenzout. Daarbij werd bij toeval soms aardolie en aardgas
ontdekt. Omdat deze energiebronnen bij elke golf van industrialisering aan belang
wonnen, gingen bedrijven later gericht naar aardolie en aardgas zoeken. Naast de
oude zwaartekrachtmethode voor het in kaart brengen van de aardkorst was de
nauwkeuriger seismische methode opgekomen, terwijl door de overgang van het
droog en stotend boren naar draaiend en spoelend boren diepten van 3000 meter
konden worden bereikt. In Nederland werd met deze technieken in 1959 bij
Slochteren een gasbel ontdekt, waarvan de omvang een paar jaar later op 1850
miljard m3 werd geschat. Nederland werd met die bel plots een delfstoffenrijk en
aardgasuitvoerend land. De prijs voor aardgas op de wereldmarkt werd gekoppeld
aan die voor aardolie, en de Nederlandse staat bedong bij de gaswinnende
ondernemingen een hoog aandeel in de winst. Dat deed de staat op grond van een
mijnwet uit 1810. Toen in de jaren zeventig de prijs van aardolie omhoog schoot,
stegen de aardgasbaten van de Nederlandse staat navenant. In het midden van de
jaren tachtig bedroegen ze 15 procent van de staatsinkomsten.42 Daarom stonden
de overheidsuitgaven in Nederland in de jaren zeventig aanvankelijk niet onder
druk. Echter, omdat de Nederlandse betalingsbalans een overschot vertoonde en
de gulden harder werd, liep de uitvoer van andere goederen dan aardgas terug. Er
vond in die bedrijfstakken een koude sanering plaats. Daardoor liep de werkloosheid
toch op. Belasting- en premieverhoging leidden ertoe dat de loonkosten stegen, wat
Nederlandse goederen op de wereldmarkt opnieuw duurder maakte en tot nog meer
werk-
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loosheid leidde. Minister-president Lubbers onderkende deze spiraal en zon op
maatregelen. Eens boden de aardgasbaten uitkomst, nu werden de
ambtenarensalarissen verlaagd, en later de uitkeringen.
De slotsom is dat, hoe sterk in een land ook de ideologie is verankerd dat de

samenleving maakbaar is, timmeren aan de samenleving en haar ongelijkheden
geld kost. De duiten komen er als de economie groeit, maar niet als ze krimpt. De
Weberiaanse en technologisch-ideologisch evolutionistische hypothese over de
opkomst en neergang van de Nederlandse verzorgingsstaat luidt: wanneer een
samenleving én wordt geregeerd door partijen met een activistische ideologie én
de technologie er voortschrijdt, dan worden sociale wetten ingevoerd en in stand
gehouden; wanneer hetzij de aan het bewind zijnde ideologie passivistischer wordt,
hetzij de technologische ontwikkelingen achterblijven, dan worden de uitkeringen
lager. De veronderstelling is niet dat economische tegenslagen ertoe leiden dat
ideologieën minder activistisch worden. Het beleid van een activistische regering
sorteert meer effect in een tijd van economische voorspoed en minder tijdens
economische tegenwind.

1900: waarom steeg de welvaart?

De jaren rond 1900 waren een tijd van economische voorspoed, en mede daardoor
bereikte de burgerlijke cultuur toen haar hoogtij. Maar waarom steeg de
levensstandaard in Nederland? Het hier te geven antwoord is voor een deel ontleend
aan het werk van economisch-historici. Het komt neer op een combinatie van de
factoren gelegenheid en gezindheid.
Nederland miste bij de eerste industriële revolutie de stoomboot en bij de tweede

de trein. Pas tussen 1860 en 1870 gebeurde ‘het’. Aanvankelijk achtten historici de
onder de burgerij levende renteniersmentaliteit verantwoordelijk voor de late
industrialisering van Nederland. Webers algemene hypothese volgend, zijn zuivere
mentaliteitsverklaringen onvolledig. Brugmans wees op de jansaliegeest, maar
merkte tevens op dat in Nederland bij de invoer van goederen rechten moesten
worden betaald. Die spekten de schatkist, maar kwamen de bloei van trafieken niet
ten goede. Verder betoogde Brugmans dat heffingen de doorvoer van goederen
beperkten. Door verdragen werd de vaart op de Rijn uiteindelijk in 1867 geheel vrij.43

Nadien legden Mokyr en Griffiths44 de oorzaak van Nederlands trage
industrialisering bij de late aanleg van spoor- en waterwegen. Daar de Nederlandse
grond nauwelijks steenkool en ijzer op winbare diepte bevatte, was Nederland in
dit opzicht afhankelijk van het Ruhrgebied en Wallonië. Dit achterland was moeilijk
bereikbaar en de verre handel werd bemoeilijkt door slechte zeeverbindingen. Onder
Willem I waren kanalen aangelegd, maar de brug over de Moerdijk kwam pas in
1872 gereed en de korte kanalen van Rotterdam en Amsterdam naar de Noordzee
in 1871 en 1876. Weer later onderzoek van Van Zanden45 wees op een andere
belemmerende omstandigheid. Fabrikanten moesten om aan personeel te komen
wedijveren met goed lopende agrarische bedrijven, wat tot hoge lonen leidde. De
‘agrarische depressie’ van de jaren tachtig maakte hieraan een einde. Een
omstandigheid die toen ook de industrialisering ging bevorderen, was dat Nederland
tussen 1869 en 1912 geen octrooien erkende. Volgens Schiff46 verminderde dit
mogelijk het aantal Nederlandse

D.W. Fokkema en Frans Grijzenhout, Rekenschap: 1650-2000



341

uitvindingen, maar de toepassing van buitenlandse nam toe: ondernemers gingen
zwartrijden.47 Voorbeelden vormen de gloeilampenindustrie (nu Philips) en de
margarine-industrie (nu Unilever).
Met de uitkomsten van al dit onderzoek verschoof de verklaring van de late

industrialisering van Nederland en de stijgende welvaart rond 1900 van een
mentaliteitsverklaring naar een gelegenhedenverklaring. Hoe ver ging deze
verschuiving? Van Zanden stelde in 198748 dat in de eerste helft van de negentiende
eeuw de economische omstandigheden voor het industrieel grootbedrijf zo ongunstig
waren dat ondernemingsgezindemensen zich wel moesten laten afschrikken. Ofwel:
dementaliteit alleen geeft niet de doorslag. Van Zanden gaf toen ook een ontkennend
antwoord op de vraag of omstandigheden dat wèl doen. Onder verwijzing naar
Schumpeter stelde hij dat de invoering van nieuwe productietechnieken sterk
samenhing met de beschikbaarheid van voldoende ondernemerschap. Daarmee
deed Van Zandens verklaring beroep op de combinatie van de factoren gelegenheid
en aandrang.
Van Zanden benadrukt dat economische omstandigheden niet los kunnen worden

gezien van politieke verhoudingen. In de jaren dertig van de negentiende eeuw was
door de inzet van soldaten bij de Belgische opstand de staatsschuld sterk gestegen.
Van Hall maakte deze in 1847 minder drukkend door een gedwongen lening tegen
lage rente. (Als men onvoldoende inschreef, zou vermogensbelasting worden
geheven.) De jansalieverklaring houdt in dat mensen niet wilden investeren in nieuwe
ondernemingen en hun geld liever in staatsleningen belegden. Deze verklaring is
onjuist: mensen moesten aan de staat geld lenen. Pas toen Thorbecke in de jaren
zestig de staatsschuld saneerde, steeg de economische groei.49 Op de keeper
beschouwd komt de verklaring dat tot 1850 de politieke verhoudingen het maken
van winst in de industrie bemoeilijkten, erop neer dat politieke ideologieën gevolgen
hebben voor economische omstandigheden. De liberaal Van Hall dwong een lening
af en de liberaal Thorbecke voltooide de sanering van de staatsschuld. De
conservatieven wilden de kwestie van de hoge staatsschuld op haar beloop laten,
daarmee de industrialisering van Nederland vertragend. Daarom is de uitdrukking
‘de theorie van het institutioneel onvermogen’ voor Van Zandens verklaring van de
late industrialisering van Nederland minder gelukkig. Ze miskent de rol van
activistische politieke ideologieën bij het wegnemen van institutionele belemmeringen
en de daadkracht van ondernemers bij de benutting van institutionele mogelijkheden.

1800: waarom mislukte de rationalisering van de staat zo vaak?

Kloek en Mijnhardt betogen dat rond 1800 de gedachte opgang maakte dat de
samenleving door centralisering kon worden hervormd. Veel hervormingen werden
voorgesteld, maar menig plan mislukte omdat de nationale overheid gebrek aan
geld had en werd tegengewerkt. De invoering van een nationaal wetboek van
strafrecht en een nationaal burgerlijk wetboek lukte, naar verluidt omdat het opstellen
van deze wetboeken weinig kostte. De plannen ter verbetering van het onderwijs
en de volksgezondheid waren evenwel bij voorbaat ten dode opgeschreven, omdat
ze zoveel geld vereisten. Het nationale volksgezondheidsbeleid had één groot
succes: de inenting tegen pokken. De vaccinatiecampagnes kwamen tot stand in
samenwerking met plaatselijke afdelingen van de Maatschappij tot Nut
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van 't Algemeen. Zelfs als de kosten betrekkelijk laag waren, zoals de plannen tot
nationalisering van de waterstaat, mislukten ze deels, en wel door tegenwerking
van lagere overheden. De grootste mislukking vormden de plannen voor een
nationale armenzorg. Deze werden tegengewerkt door de plaatselijke kerken,
instellingen die niet tot de overheid behoorden. Het moge duidelijk zijn dat deze
verklaring van het lot van hervormingen uitgaat van een combinatie van
mogelijkheden en motieven.
Toch kan hierbij een kanttekening worden geplaatst. Zo zeggen Kloek enMijnhardt

dat het alleszins begrijpelijk is dat de nieuwe centrale waterstaatsorganen bij het
beheer van de grote rivieren enig succes boekten. Zulke verbeteringen waren in
een ieders belang, en dat belang was duidelijk geworden bij dijkdoorbraken in 1799,
1805 en 1809 in het Gelderse rivierengebied.50 Maar sluit dat uit dat sommige
maatregelen meer in het belang van bepaalde lagere overheden waren dan in dat
van andere lagere overheden? Volgens Kloek en Mijnhardt had in de Zeven
Provinciën het beginsel ‘dien het water deert, die het water keert’ opgang gemaakt.51
Als stroomopwaarts het water gekeerd wordt, kan dat echter stroomafwaarts meer
schade berokkenen, terwijl dit andersom niet zo vaak het geval is. Dat bemoeilijkt
de besluitvorming. Als in Duitsland de afvloei van water in de Rijn wordt ‘verbeterd’,
vergroot dat de kans op overstromingen in Nederland. Het verzet van lagere
overheden is even begrijpelijk als de roep om centralisering. Beschikte de nationale
overheid over een bepaald middel waarmee ze lagere overheden kon dwingen of
lokken en waardoor een impasse kon worden doorbroken?

1650 en 1800: banden en grondhoudingen

In het begin van 1650 valt te lezen dat, ondanks middelpuntvliedende krachten in
het Nederlandse staatsbestel, Nederland toch een bepaalde eendracht vertoonde.
Die kwam er door de habitus van zijn bewoners om het debat over de ware
godsdienst soms uit de weg te gaan en politieke onenigheden met doorpraten te
beslechten. Later maken Frijhoff en Spies duidelijk dat in gebuurten en gildenmensen
van uiteenlopende godsdienst met elkaar omgingen en dat deze banden bijdroegen
aan de goede vrede. Gaat het hier om twee factoren die in combinatie invloed
hadden op de cohesie van het toenmalige Nederland?
Als mensen langer met elkaar omgaan, worden ze, ook als ze van mening zijn

dat mensen geweld mogen gebruiken, niet zo gauw kwaad op elkaar. Hoe langer
mensen met elkaar verkeren, des te afhankelijker zijn ze van elkaar geworden. Als
persoon A iets gedaan wil krijgen, heeft hij persoon B nodig; als B iets wil, moet hij
naar A.Wanneer tussenmensen van uiteenlopende gezindte banden bestaan, gaan
meningsverschillen minder snel over in ruzie. Het bestaan van banden vormt een
rem op geweld. Volgens deze redenering is de habitus om geen geweld te gebruiken
geen noodzakelijke voorwaarde voor vreedzaam samenleven, maar een
bijverschijnsel van afhankelijkheden of een tussenliggende factor.
Hoe diep een bepaalde houding ook is verworteld, er zijn altijd stille grenzen

waarbinnen ze gelden. Slaat de uitspraak ‘Heb uw naasten lief’ op iedereen op
aarde, of alleen op de mensen die vlakbij wonen? Het ‘morele universum’ waarop
ethische geboden betrekking hebben is zelden universeel. Hoe diep mentaliteiten
ook geworteld mogen zijn, mensen zijn goed in het vinden van redenen waarom zij
net nu van die normen mogen afwijken. De zeventiende eeuwse habitus van
verdraagzaamheid bleek niet zo diepgeworteld als
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het om de rechten van Joden ging. Ook de slavernij werd sterk selectief beoordeeld.
Toen in het begin van de zeventiende eeuw blanke Zeeuwen zwarte slaven naar
Nederland brachten, moesten ze die vrijlaten. Maar waarom werd de slavernij in
Suriname pas in de tweede helft van de negentiende eeuw afgeschaft? Frijhoff en
Spies geven in 1650 de kronkelredeneringen weer waarmee destijds de slavenhandel
gerechtvaardigd werd. Slaven waren geen christenen, maar hadden wel het recht
op kerstening.52 De habitus om leden van andere godsdiensten in hun waarde te
laten, heeft pas gevolgen als er hechte banden tussen de leden van deze gezindten
buiten de kerk om bestaan. Hier heeft een habitus gevolgen in combinatie met het
bestaan van banden.
Kloek enMijnhardt wijzen er in 1800 op, dat zich in de Zeven Provinciën gemiddeld

eens in de vijf jaar een oproer voordeed, terwijl de Napoleontische tijd gemiddeld
zes oproeren per jaar telde. Hun verklaring van de bevinding dat de cohesie afnam,
komt er in eerste aanleg op neer dat bepaalde maatregelen die de nationale overheid
net na 1800 nam, ingingen tegen de openbare mening en daarmee het aantal
oproeren vergrootten.53 Maar zouden deze gevolgen van die maatregelen even
groot zijn geweest als er geen geleerde genootschappen, koffiehuizen, kranten en
trekschuiten waren geweest? Deze instellingen waren volgens Kloek en Mijnhardt
betrekkelijk recente uitvindingen, en maakten, zo luidt een belangrijke hypothese
van hen, van de Zeven Provinciën een gemeenschap waar communicatie sneller
verloopt en banden nauwer zijn. Ook dit antwoord op een cohesievraag doet beroep
op een combinatie van gelegenheid en gedrevenheid.

Slotopmerking

De antwoorden die ik heb gegeven op de vragen van dit hoofdstuk, zijn van belang
voor enige ietwat verontschuldigend klinkende zinnen in het Woord vooraf bij de
delen voor de jaren 1650, 1800, 1900 en 1950. Namens de stuurgroep van het
programma Nederlandse cultuur in Europese context zegt Fokkema dat lezers die
uitzien naar één theoretische verklaring van het relatieve succes van de Nederlandse
cultuur in de zeventiende eeuw, de latere neergang en de daarop volgende opleving,
teleurgesteld zullen worden. Het programma hield zich met specifieke vragen bezig,
waarbij elk deel zijn eigen accenten legde.
De synthese-delen bleken inderdaad veel specifieke vragen te bevatten, maar

toch bleef de verscheidenheid aan vraagstellingen beperkt. Ik hoop te hebben laten
zien dat verscheidene specifieke vragen kunnen worden opgevat als deelvragen
van één en dezelfde overkoepelende vraag. Daardoor is de verbrokkeling in de
synthese-delen niet zo sterk als het op het eerste gezicht lijkt.
In dit hoofdstuk heb ik verder betoogd dat ook een lijn kan worden onderkend in

de wirwar van verklaringen. De synthese-delen geven niet één verklaring voor
langetermijn-ontwikkelingen in de Nederlandse cultuur, maar het wordt een lezer
snel duidelijk dat de uitvoerders van het programma naar verklaringen hebben
gestreefd. En waar dit niet onmiddellijk blijkt, geeft een recensent wel een
samenvatting. Na erop te hebben gewezen dat het samenleven in Nederland rond
1650 opvallend vredig verliep, schrijft Van Gelder dat de geograaf de mate van orde
uit de ligging van Nederland aan zee en riviermondingen verklaart, de technicus uit
de toepassing van uitvindingen in de scheeps- en molenbouw, en de econoom uit
de stichting van risicovolle ondernemingen waaraan kleinbezitters deelnamen.
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Verder voert de theoloog de bindende kracht van de gereformeerde kerk aan, de
ethicus het voortlevende humanisme van Erasmus en De Groot, en de
mentaliteitshistoricus de grondhouding van mensen. Volgens Van Gelder deden
Frijhoff en Spies dat laatste: er werd in Nederland rond 1650 telkens weer naar
overeenstemming gestreefd.54
Overigens leert deze lijst van factoren dat het te gemakkelijk is om verklaringen

naast elkaar te laten staan. Heeft de verspreiding van de gedachte dat onenigheden
met het woord kunnen worden beslecht, net zulke grote gevolgen in landen en tijden
waar de techniek stil staat en bedrijven eenmanszaken zijn? Door zulke vragen aan
de orde te stellen, zocht ik in dit hoofdstuk naar een theoretische synthese.
Ontwikkelingen in een samenleving kunnen worden verklaard uit het voortschrijden
van de techniek tezamen met het activistischer worden van ideologieën. Menselijk
handelen moet worden begrepen uit de combinatie van gelegenheid en
gedrevenheid. Hoe sterk motieven ook zijn, zonder gunstige gelegenheden
bewerkstelligen ze weinig, en hoeveel rechten mensen ook hebben, er moet een
wens zijn om ze te gebruiken. Externe en interne factoren hebben pas in combinatie
gevolgen.
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14 Besluit

Westerse democratieën zijn gebouwd op de gedachte dat individuele burgers vrij
zijn om over hun eigen lot te beschikken, zolang zij anderen geen schade toebrengen.
Zo staat het ook in de proclamatie van ‘De Rechten van den Mensch en van den
Burger’ (1795): ‘De Vrijheid is de magt welke aan ieder Mensch toekomt om te
mogen doen al hetgene anderen in hunne Rechten niet stoort.’ Het is een principe
dat nog altijd de grondslag vormt van de Nederlandse rechtspleging.
In de democratische landen is de vrijheid van de burgers tot juridische norm

verheven, maar in hoeverre zij werkelijk vrij zijn om hun eigen bestemming te kiezen
en te realiseren is een open vraag. Het tegenovergestelde standpunt, waarbij ervan
wordt uitgegaan dat mensen volledig gedetermineerd zijn door hun sociale omgeving
en neurobiologische constitutie, is echter niet aantrekkelijk. Daardoor zouden zij
niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor hun daden en zou ook iedere
motivatie voor individueel initiatief verdwijnen. Zonder het principe van de individuele
vrijheid kan een democratische samenleving dan ook niet bestaan. Als die vrijheid
soms een fictie lijkt, is het een fictie die - verankerd in onze wetgeving - deel is gaan
uitmaken van onze sociale werkelijkheid.
Ook de politiek bestaat bij de gratie van deze fictie. Politici moeten veronderstellen

dat mensen hun sociale en soms ook materiële omgeving kunnen veranderen. In
principe is de samenleving ‘maakbaar’, ook al hebben de zware lasten van de
verzorgingsstaat twijfels opgeroepen over de mogelijkheid om al te hoge
doelstellingen te realiseren.1 In het vorige hoofdstuk heeft Ultee duidelijk gemaakt
dat ‘gedrevenheid’ alleen niet voldoende is; de middelen moeten ook aanwezig zijn
om de plannen te verwezenlijken. Maar in het gebruik maken van de ‘gelegenheid’
zijn mensen vrij.

Culturele verandering

In de Inleiding hebben wij voorgesteld cultuur op te vatten als een systeem van
conventies. Sommige van die conventies hebben een lang leven. Wij treffen ze aan
bij onze geboorte en ze zijn er nog als wij sterven. Maar andere conventies raken
tijdens ons leven in onbruik of komen onder onze ogen tot stand. Het laatste zien
we vooral in de mode, waar bijvoorbeeld tegen het einde van de twintigste eeuw
plotseling de kleur zwart of donker grijs werd geïntroduceerd en bij een bepaalde
laag van de bevolking ingang heeft gevonden - een voorkeur die nu al weer tanende
lijkt.
Ook sommige conventies in de kunsten is een betrekkelijk kort leven beschoren,

of preciezer gezegd: bepaalde stromingen krijgen, na een aarzelend begin waarbij
veel tegenstand
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moet worden overwonnen, op een gegeven moment betrekkelijk veel aandacht om
daarna weer in meerdere of mindere mate uit de gratie te geraken, zonder geheel
te verdwijnen. De abstracte schilderkunst van het begin van de twintigste eeuw,
bijvoorbeeld, heeft de nodige weerstand moeten overwinnen alvorens zij in brede
kring werd geaccepteerd. Het was aanvankelijk een zich uitbreidende conventie om
de abstracte kunst van eenMondriaan, Braque of Kleemooi en interessant te vinden,
maar vrij spoedig nam de belangstelling voor de figuratieve schilderkunst weer toe.
De waardering voor abstracte kunst bleef weliswaar bestaan - ook bij nieuwe
generaties -, maar daarnaast werden in de figuratieve kunst wegen ontdekt om op
een zinvolle wijze het realisme dat de schilderkunst bij de opkomst van de fotografie
grotendeels had moeten prijsgeven, te compenseren met een hoge symbool- of
informatiewaarde, zoals in het werk van Anselm Kiefer of Francis Bacon.
Ook in de politiek kan men de op- en neergang van conventies vinden, de

afwisselende voorkeur voor ‘patriottisch’ of ‘oranjegezind’, nationalisatie of
privatisering, openbaar of bijzonder onderwijs, ‘links’ of ‘rechts’, nationaal of
Europees. De vraag hoe het komt dat de slinger op een gegeven moment terugvalt
en de andere richting kiest, is in het algemeen niet te beantwoorden. Het is echter
geen volledig irrationeel proces. Welke factoren spelen, afgezien van het toeval,
dan wèl een rol? Een wijziging in de machtsverhoudingen, heeft Goudsblom
gesuggereerd,2 de drang zich te willen onderscheiden en andere voorkeuren te
volgen dan degenen van wie men zich wenst te distantiëren (Bourdieu), de keuze
voor een activistische ideologie en de uitdaging van nieuwe technologieën (Ultee),
teleurstelling dat de bestaande conventies niet die vervulling hebben gebracht
waarop men had gehoopt en de verwachting dat nieuwe doelstellingen een beter
resultaat zullen opleveren. Zonder een aantrekkelijk perspectief komt in ieder geval
geen vernieuwing tot stand. Zo'n perspectief wordt ontworpen in het maatschappelijke
debat, in de politieke anticipatie van wat mogelijk zou zijn, en soms in de utopische
verbeelding van kunst en literatuur.
Van Sas brengt in herinnering dat de natiestaat is getypeerd als een imagined

community (hoofdstuk 2). Maar deze term is evenzeer van toepassing op de
dorpsgemeenschap of een stad als Amsterdam, de regio Limburg of Twente, of,
denkend aan grotere verbanden: de Europese Unie of een gemeenschap van
wereldburgers. De natiestaat is taai, betoogt Van Sas, en inderdaad, zolang de
lidstaten van de Europese Unie er niet in slagen om de beoogde verdere eenwording
in een werkbaar institutioneel verband vorm te geven, zal Nederland als natiestaat
een belangrijk referentiepunt blijven. Maar voorafgaand aan de politieke wil om de
nodige institutionele veranderingen door te voeren, dient er een lokaas te zijn - een
lokkend vergezicht - waarvoor men bereid is bepaalde verworvenheden van de
nationale staat op te geven. Zonder de idee van Europa als ‘imagined community’
zal de institutionele hervorming van de Europese Unie vermoedelijk nog lang op
zich laten wachten.
De contouren van een Europese cultuur komen duidelijk naar voren in de bijdragen

van Van den Berg, Wennekes en Beunders. Uit de boutade van Blotkamp klinkt het
verlangen naar meer Europees en internationaal georiënteerde kunstcollecties. De
kunsten en de media lijken de stap naar Europa te hebben gezet; het bedrijfsleven
is eveneens sterk op de Europese en internationale markt gericht. De nationale
oriëntatie van cultuur en economie wordt geleidelijk verlaten.
Ook in politiek opzicht wordt de nationale soevereiniteit herhaaldelijk gerelativeerd

in het verband van internationale organisaties als de Verenigde Naties, de NAVO en
uiteraard
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de Europese Unie. Het is ondenkbaar dat de Nederlandse regering een
onafhankelijke buitenlandse politiek zou voeren, die niet gecoördineerd is met zijn
belangrijke militaire bondgenoten en de lidstaten van de Europese Unie. Het is niet
onze bedoeling om het einde van de natiestaat te proclameren. Niemand heeft er
immers ook behoefte aan om het einde van de gemeente of de provincie aan te
kondigen. Maar deze bestuurlijke eenheden, met inbegrip van de nationale overheid,
hebben slechts een relatief en overwegend praktisch belang. Er zijn tal van sectoren
van het maatschappelijk leven die zich weinig of niets aantrekken van nationale
grenzen: naast het sterk internationaal georiënteerde culturele leven en de
mondialisering van de economie, zijn er de vele non-gouvernementele internationale
organisaties, zoals Amnesty International, Greenpeace en Artsen zonder grenzen.
De technologie van het internet stelt individuele personen in staat ommet voorbijgaan
van nationale verschillen in een lingua franca met inwoners van vrijwel alle landen
van de wereld te communiceren en zo te ontsnappen aan de Nederlandse
kleinschaligheid. Het is waar: sommige tradities zijn taai, maar de culturele,
economische èn politieke ondermijning van de natiestaat is in volle gang. Een
belangrijke mentaliteitsverandering steunt dit proces: Schuyt en Taverne zien in het
laatste kwart van de twintigste eeuw in Nederland een omslag van een moderne
naar een postmoderne cultuur.3 Ook dit proces heeft tot verdere erosie van de
betrokkenheid van individuele burgers bij de Nederlandse staat en zijn instellingen
geleid.

Nederland, het meest postmoderne land ter wereld?

In navolging van Nietzsche hebben postmoderne denkers de waarde van tradities
verder ondergraven. Postmoderne twijfel en bewondering voor de eigen, nationale
traditie sluiten elkaar uit. In een uitgebreid onderzoek heeft Inglehart geconstateerd
dat Nederland, met de Scandinavische landen, tot de meest postmoderne
samenlevingen behoort.4
Maar wat is postmodern? Het gaat nu niet om het postmodernisme, dat de naam

is voor een recente stroming in literatuur, kunst en filosofie, maar om de
karakterisering van een samenleving, die niet meer modern maar postmodern zou
zijn. De precieze vraag luidt: in zoelke mate kan de Nederlandse samenleving
postmodern worden genoemd? Het antwoord dat wij zullen geven is voor sommige
lezers wellicht ontluisterend. Ten eerste zien wij geen reden om er bij voorbaat van
uit te gaan dat het postmoderne stadium het laatste zal zijn in de geschiedenis van
de Nederlandse cultuur (cultuur in de brede betekenis van het woord). Ten tweede
menen wij, in aansluiting bij Schuyt en Taverne,5 te moeten concluderen dat - ook
al behoort Nederland in relatieve zin tot de meest postmoderne landen ter wereld -
er vele sectoren in de Nederlandse samenleving zijn die eerder als modern dan als
postmodern moeten worden gekarakteriseerd. Beide overwegingen veronderstellen
een langetermijnperspectief en historisch besef. Daarbij komt het culturele verleden
uitdrukkelijk in beeld.

Wat is postmodern?

Er zijn vele meningen over wat nu precies ‘postmodern’ betekent. Jean-François
Lyotard heeft met zijn essay La Condition postmoderne (1979) waarschijnlijk meer
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postmodern een afwijzing van de ‘grote verhalen’ die als legitimatie van sociaal
handelen dienen. Hij trekt de
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waarde van het ‘verhaal’ van de Verlichting, van modernisering en technische
vooruitgang in twijfel. Zijn kritiek richt zich in het bijzonder tegen Habermas, die
ervoor heeft gepleit langs de weg van een rationele discussie naar consensus te
streven. Lyotard wijst dat pleidooi af, omdat het ‘de heterogeniteit van de taalspelen’
geweld zou aandoen. Maar niet alleen Habermasmoet het ontgelden, in feite moeten
alle ‘metaverhalen’ worden gewantrouwd - alle metafysische stelsels, ideologieën
en rationaliseringen die het gezag van kerk, natiestaat en bedrijfsleven schragen.
Hoewel Lyotards diagnose van de geïndustrialiseerde westerse samenleving zwaar
gekritiseerd is, heeft zijn gebruik van het woord postmodern wel ingang gevonden.6
‘Postmodern’ betekent kritiek op de moderne samenleving, die op steeds
verdergaande technologische vernieuwing en steeds hogere welvaart is gericht. De
semantische bandbreedte van de term is groot en varieert van anti-modern tot
post-modern, van een verwerping van traditionele rationaliteit tot een voortbouwen
op modernisering maar dan met andere middelen.
Inglehart sluit zich in grote lijnen bij dit concept aan, maar meent uiteindelijk dat

postmoderne attitudes die de verworvenheden van rationaliteit en modernisering
verwerpen, geen lang leven beschoren zal zijn. Voor hem betekent postmodern een
rationele correctie van het moderne. Postmodern houdt een verwerping van oude
dogma's en vastgeroeste overtuigingen in: ‘Postmodernism is the rise of new values
and lifestyles, with greater tolerance for ethnic, cultural, and sexual diversity and
individual choice concerning the kind of life one wants to lead.’7 In juridisch opzicht
betekent dit dat het recht op gelijke behandeling genuanceerd wordt door de
principiële erkenning van etnisch, cultureel en seksueel verschil. De uitwerking van
dit principe maakt het politieke beleid en de rechtspraak natuurlijk niet eenvoudiger.8

Het onderzoek van Inglehart

De analyse van Lyotard is niet uit de lucht komen vallen en is een voortzetting van
een discussie die in de literatuur is begonnen, door toepassingen in de architectuur
grote bekendheid heeft gekregen en vervolgens door filosofen, sociologen en politici
is voortgezet.9Geleidelijk is het besef doorgedrongen dat het postmodernisme-debat
een harde sociaal-economische ondergrond heeft. Daarbij moet niet alleen aan de
opkomst van de informatietechnologie of de globalisering van de markt worden
gedacht, maar ook aan de precedentloze toename van de welvaart in de
geïndustrialiseerde landen. Inglehart beklemtoont vooral het laatste en brengt de
verschuiving van moderne naar postmoderne opvattingen en gedrag in verband
met de opkomst van nieuwe generaties na de Tweede Wereldoorlog, die weinig of
geen directe ervaring hebben met economische schaarste en politieke onzekerheid.
Deze generaties hebben nog wel hetzelfde doel als hun voorgangers, namelijk
versterking van overlevingskansen en maximaal welzijn, maar zij trachten dit doel
met andere middelen te bereiken. Zij tonen een grotere tolerantie voor
minderheidsgroeperingen, hebbenmeer aandacht voor bescherming van het milieu,
en wensen meer autonomie in kwesties als abortus, euthanasie, partnerschap en
seksueel leven. Inglehart trekt zijn conclusies op basis van statistisch materiaal dat
ten dele ook door Kerkhofs is gebruikt en dat inde Inleiding is besproken. De teneur
van hun bevindingen stemt dan ook overeen. Maar Inglehart gaat verder in zijn
pogingen tot verklaring. Hij constateert dat in de geïndustria-
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liseerde landen verdere modernisering een punt van verminderende baten heeft
bereikt. Nog meer efficiëntie kan negatieve gevolgen hebben, zoals werkloosheid
en aantasting van het milieu. Een actueel voorbeeld (dat niet door Inglehart wordt
genoemd) is de grootschaligheid van de veeteelt, die de snelle verspreiding van
virusziekten tot gevolg kan hebben. Het negatieve effect van grotere materiële
efficiëntie brengt mensen ertoe ‘postmaterialistische’ doelen na te streven.
Inglehart beschouwt de voorkeur voor postmaterialistische waarden als een

belangrijke component van de postmoderne levenshouding. Bijval voor
postmaterialistische waarden is mogelijk geworden door twijfel aan de ideologische
spiraal van steeds hogere winsten en hogere welvaart. De intensieve afweging van
postmaterialistische doelen heeft het gezag van kerk en staat in vraagstukken die
de persoonlijke levenssfeer betreffen, zoals abortus, partnerschap en euthanasie,
aangetast. Deze emancipatie van het institutionele gezag heeft zich kunnen voordoen
op basis van eerder verworven materiële zekerheid, fysieke veiligheid en goed
onderwijs. Postmoderne idealen kunnen, volgens Inglehart, alleen onder de gunstige
omstandigheden van een moderne samenleving worden verwezenlijkt.
Het inzicht dat postmoderne waarden moeilijk stand kunnen houden zonder de

basis van een bloeiende industriële en technologische infrastructuur, lijkt het primaat
van de economie te bevestigen. Maar in feite neemt Inglehart, evenals Ultee, een
standpunt in tussen Marx en Weber. Culturele en economische variabelen spelen
een complementaire rol en beide zijn nodig om groei - in materiële èn immateriële
zin - te bewerkstelligen. In een uitvoerige argumentatie, die hier niet adequaat kan
worden samengevat, gaat Inglehart onder meer in op de vraag waarom sommige
samenlevingen meer sparen en investeren dan andere.10 Het antwoord is dat deze
samenlevingen in de opvoeding meer aandacht besteden aan spaarzaamheid,
individuele prestatie, de verwerving van kennis en de accumulatie van bezittingen.
Ook kunnen onder bepaalde omstandigheden verenigingen en genootschappen
een gunstige rol spelen, daar zij netwerken van informele contacten tot stand brengen
die wederzijds vertrouwen en stabiliteit bevorderen. Te veel beslotenheid in dergelijke
verbanden leidt echter tot zelfbescherming en is fnuikend voor de productiviteit. Een
sterke nadruk op gehoorzaamheid en hiërarchische verhoudingen belemmert
economische groei. Op deze wijze spelen culturele factoren, naast de aanwezigheid
van grondstoffen en kapitaal, een cruciale rol.
Op grond van onderzoek over een periode van 1970 tot 1990 ziet Inglehart vrijwel

overal, maar het meest in de sterk geïndustrialiseerde, betrekkelijk rijke landen een
beweging in de richting van een meer ‘menselijke’, postmoderne samenleving die
ruimte biedt voor individuele autonomie, diversiteit en zelfexpressie. Terwijl
democratie niet de vanzelfsprekende uitkomst van modernisering is, is zij volgens
Inglehart onlosmakelijk verbonden met de postmoderne fase. Terecht waarschuwt
hij echter tegen de gedachte dat de gesignaleerde trend zich onverminderd in
dezelfde richting zal voortzetten. Het zou onjuist zijn voorspellende waarde te
verbinden aan de toename van individuele autonomie in de laatste halve eeuw. Dit
is een belangrijke relativering van de geconstateerde postmodernisering van de
samenleving.
Als Nederland, met Scandinavië, tot de kopgroep behoort van de landen die op

weg zijn naar de postmoderne fase, hoe postmodern is Nederland nu dan eigenlijk?
Zoals eerder vermeld,11 zijn Nederlanders in 1990 van alle Europese landen het
minst geporteerd voor
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fundamentele veranderingen in het economische systeem. Betekent dit dat zij, op
basis van de bestaande welvaart, nu hun aandacht vooral op postmaterialistische
waarden richten? Dat is mogelijk het geval. Van alle West- en Zuid-Europese landen
is de deelname aan vrijwilligersorganisaties in Nederland het hoogst. Wellicht is
deze hoge deelname te herleiden tot een hoog ontwikkeld individueel
verantwoordelijkheidsgevoel voor de samenleving. Op het gebied van de seksuele
ethiek is Nederland het meest permissief van alle West- en Zuid-Europese landen.
Nederlanders claimen kennelijk een grote mate van zeggenschap over de inrichting
van hun privé-leven. Op het punt van openheid voor veranderingen scoort Nederland,
met de Scandinavische landen, het hoogst van alle Europese landen. Nederlanders
blijken zich in hoge mate te hebben geëmancipeerd van het gezag van kerk en
staat. In de plaats van gehoorzaamheid aan gevestigde instituties hebben zij hun
‘omgang met vrienden’. Deze door Kerkhofs gevonden en door het Sociaal en
cultureel rapport 2000 bevestigde gegevens worden door Inglehart onder de noemer
‘postmodernisering’ gebracht.

De relativiteit van de postmodernisering

Maar, zo zal de kritische lezer zich afvragen, is er naast de postmoderne autonomie
niet nog heel veel van de moderne structuren over? ‘Nederland in de kopgroep van
de postmodernisering’ zegt iets over de relatieve positie van Nederland ten opzichte
van andere landen. Het is geen uitspraak in absolute zin. Daarom is zij niet strijdig
met onze waarneming dat de structuren van de nationale politiek en het internationale
overleg nog altijd recht overeind staan, het onderwijs rigoureus wordt gepland en
gestuurd, de zorgsector tot in detail is gereguleerd, het bedrijfsleven sterk is
gereglementeerd. Deze sturing en reglementering zijn overigens niet altijd succesvol,
met duidelijke gebreken in het onderwijs en de zorg. Mogelijk is hier een kritische
grens bereikt van wat de bureaucratische sturing van complexe voorzieningen
vermag.
Een scherp observator als Anthony Giddens, directeur van de London School of

Economics, heeft op de relativiteit van de postmoderne ontwikkelingen gewezen.
Het postmodernisme zou fragmentering, individualisering en een verlies aan
algemeen geldende waarden betekenen. Maar, zo merkt Giddens op, de ontbinding
van de oude structuren is slechts één kant van het verhaal. Aan de andere kant is
er een wereldwijde politieke, culturele en economische integratie, die boven de
organisatie van de natiestaat uitgaat. Het postmodernisme, aldus Giddens, is een
product van een overgangssituatie in de jaren tachtig. Hij pleit voor een ‘tweede
modernisering’, die zich meer bewust zou moeten zijn van de beperkingen van
economische groei, sociale en culturele problemen, en van de tegengestelde
bewegingen van fragmentering en integratie. Hij noemt zich een
‘post-postmodernist’.12
Van het radicale postmodernisme van Lyotard is weinig over. Een verdere

ontwikkeling in de richting van een postmoderne samenleving kan niet worden
afgeleid uit de statistische gegevens die in het nabije verleden zijn vergaard. Nieuwe
conventies op het gebied van maatschappelijke organisatievormen en sociale ethiek
zullen op hun eigen merites worden beoordeeld en afgewogen tegen oudere
conventies. De postmodernistische droom stuit onverbiddelijk op de grenzen van
het wenselijke en het mogelijke. De traditionele grands récits, die Lyotard heeft
afgezworen, zijn grotendeels bestand gebleken tegen de postmo-
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dernistische kritiek, en na de verschijning van La Condition postmoderne hebben
nieuwe ‘grote verhalen’ ingang gevonden, zoals het verhaal van de multiculturele
samenleving, het postkolonialisme, de mondialisering en de ‘tweedemodernisering’.
Het lijkt moeilijk om zonder ‘groot verhaal’ te leven. Misschien kan de Europese
eenwording ook onderwerp worden van een ‘groot verhaal’.

Een Europees perspectief

De negatieve commentaren op het overleg van de regeringsleiders van de Europese
Unie in Nice in december 2000 zouden bijna doen vergeten dat daar ook belangrijke
vooruitgang is geboekt. Ten eerste heeft de omvang van de bevolking in de
verschillende lidstaten meer gewicht gekregen in de besluitvorming. Dit betekent
dat de bonus op soevereiniteit is afgezwakt en de Europese democratie is versterkt.
Ten tweede zijn de afwezige, toekomstige lidstaten fair behandeld. Ten slotte werd
en marge van het politieke gekibbel over stemverhoudingen het belangrijke statuut
voor de Europese vennootschap aangenomen (maar een bespreking daarvan valt
buiten het bestek van dit boek).13
Het is onjuist een polarisatie tussen grote en kleine landen in de Europese Unie

te construeren, ook al leek het daar even op in Nice. De voornaamste twistpunten
laten zich niet rangschikken in een tegenstelling tussen ‘groot’ en ‘klein’; wèl in een
tussen noord en zuid, of oost en west. Ergens tussen het stroomgebied van de Rijn
en dat van de Donau loopt een grens die het continentale van het maritieme Europa
scheidt. Aan de kust van de Noordzee en de Atlantische Oceaan bevinden zich
staten die, zoals de Hongaarse schrijver Péter Nádas eens heeft opgemerkt, in het
verleden zich tot koloniale mogendheden hebben ontwikkeld en zich daarmee een
mentaliteit hebben eigen gemaakt die hen onderscheidt van de meer landinwaarts
gelegen staten. De uitdaging van de zeevaart kon alleen worden aanvaard als men
bereid was risico's te nemen - risico's die soms beloond werden met materieel gewin
maar even vaak met de dood werden bekocht. De Portugese, Nederlandse en
Engelse ontdekkingsreizen vereisten dat men onzekerheid op de rekening van
lasten en baten kon verdragen. De gewetenloze onderdrukking die andere volken
werd aangedaan, stond ook op die balans. Konden de continentale staten voortgaan
op de weg van risicomijdend gedrag, de zeevarende mogendheden leerden
noodgedwongen in hun plannen met bedreigende omstandigheden rekening te
houden. Hofstede heeft duidelijke verschillen gevonden tussen Duitsers en Engelsen
juist op het punt van onzekerheidstolerantie, met een positie daartussenin voor
Nederlanders.l4 Dat deze vorm van tolerantie, tezamen met de handel, ook tot
verdraagzaamheid tegenover vreemdelingen en hun onbekende gewoonten heeft
geleid, ligt voor de hand.
Het is een oude gedachte dat de geografische en klimatologische omgeving tot

op zekere hoogte verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van eenmentaliteit. Maar
de invloed daarvan moet niet worden overschat. Er zijn immers ook ideologische
en religieuze factoren die een belangrijke rol spelen, zoals Ultee in het vorige
hoofdstuk heeft aangetoond. Deze brengen ons bij een tweede lijn die door Europa
kan worden getrokken en die van west naar oost loopt, min of meer samenvalt met
de Nederlands-Belgische grens, op dezelfde hoogte verdergaat in oostelijke richting
en Noord- en Zuid-Duitsland scheidt. Hofstede heeft opgemerkt dat deze lijn ruwweg
samenvalt met de limes, de grens van het Romeinse
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Rijk. In hoeverre dat meer dan toeval is, is een open vraag. In ieder geval markeert
deze lijn ruwweg de verdeling van Europa tussen protestants en rooms-katholiek.l5
Noordwest-Europa - Engeland, Nederland en de Scandinavische landen - vormt

een groepering van staten die zich in verscheidene opzichten onderscheidt van de
rest van het continent. Het is het spiegelbeeld van de Balkan en vertegenwoordigt
waarden die vaak als ‘typisch Nederlands’ worden beschouwd. De bijzondere positie
van Nederland in deze constellatie is dat het in een vroeg stadium zijn kansen heeft
waargenomen. Het profiteerde van het culturele - en soms financiële - kapitaal dat
Zuid-Nederlanders en andere immigranten eind zestiende en begin zeventiende
eeuw meebrachten en maakte tegelijk gebruik van de gunstige verbindingen met
het continentale achterland. Zoals Ultee heeft betoogd ondersteunen welvaart en
tolerantie elkaar.
Heeft Nederland op dit moment nog iets van die voorsprong behouden? Dat is

de vraag. De tolerantie van weleer slaat gemakkelijk om in onverschilligheid,
democratie leidt dikwijls tot besluiteloosheid, vrijheidslievendheid tot vrijbuiterij,
ondernemingslust tot arrogantie, spaarzaamheid tot rentenieren. Het verschil tussen
de overgeleverde deugden van vroeger en de dreigende kwalen van nu is marginaal.
De deugden van het verleden zijn niet overerfelijk. Men kan ook niet verhinderen -
gesteld dat men dat al zou willen - dat zij zich buiten de landsgrenzen verspreiden:
er berust geen copyright op goed gedrag.
De conventies van de hedendaagse Nederlandse cultuur op het punt van

democratie en tolerantie zijn niet alleen in Nederland bekend. Integendeel, Erasmus,
Spinoza, Locke en de bestuurders die hun denkbeelden onderschreven, hebben
ervoor gezorgd dat zij ook elders ingang vonden (zie hoofdstuk 5). Een aantal
beginselen, die soms als typisch Nederlands worden beschouwd, zijn terug te vinden
in het ‘Handvest van de grondrechten van de Europese Unie’, dat is geredigeerd
door een commissie onder leiding van een Duitser, de voormalige president van de
Bondsrepubliek Roman Herzog, en in december 2000 door de regeringsleiders van
de Europese Unie is vastgesteld. Als een verre echo van de Unie van Utrecht (1579)
luidt artikel 10: ‘Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst
(...).’ Dit recht is ook in de verklaring van ‘De Rechten van den Mensch en van den
Burger’ (1795) opgenomen. Andere artikelen herinneren aan bestaande wetten en
gevestigde praktijken, niet alleen in Nederland maar in alle democratische landen:
‘Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting’, ‘De vrijheid en de pluriformiteit
van de media worden geëerbiedigd’ (art. 11), ‘Eenieder heeft recht op vrijheid van
vreedzame vergadering en op vrijheid van vereniging’ (art. 12). Tevens belooft het
Handvest een schaalvergroting op het punt van de vrijheid van het personenverkeer
en de vrijheid van vestiging - een winst die binnen de grenzen van de Nederlandse
staat nooit bereikt had kunnen worden: ‘Iedere burger van de Unie is vrij om werk
te zoeken, te werken, zich te vestigen of diensten te verrichten in iedere lidstaat’
(art. 15).16 Het Handvest beschrijft een uitvergroting van de Nederlandse praktijk.
De internationale, Europese dimensie die aan de grondrechten wordt verleend, is
een verzilvering van de resultaten van een bestuurlijke praktijk in alle democratische
landen, niet alleen in Nederland.
Dat de verdraagzaamheid en democratie van de Republiek der Verenigde

Provinciën lange tijd als voorbeeldig heeft gegolden, speelt nu geen rol meer en is
in andere landen ook nauwelijks bekend. In een beschouwing over de relatie tussen
Groot-Brittannië en de Verenigde Staten noemde Jonathan Eyal de mensenrechten
en democratie ‘twee begrippen
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die de Engelstalige landen zelf de ondankbare wereld menen te hebben
geschonken’.17 Natuurlijk denkt een Amerikaanse minister die zijn of haar Chinese
ambtgenoot over mensenrechten onderhoudt, niet aan Nederland. De genealogie
van de mensenrechten, hoe interessant op zichzelf ook, is minder belangrijk dan
de actuele competitie tussen verschillende hedendaagse opvattingen van de
mensenrechten. In die competitie speelt Nederland een bescheiden rol, onder meer
als gastland van het Internationaal Gerechtshof en het Joegoslavië-Tribunaal.
Er zijn talloze verschillen binnen Europa en zij laten zich lang niet allemaal

reduceren tot een geografische tegenstelling tussen oost en west, noord en zuid.
Er is een scherpe economische concurrentie in Europa die voor de nationale
regeringen aanleiding zou moeten zijn om over de gehele linie en juist ook aan de
top het opleidingsniveau te verhogen. Ook woedt er een onderhuidse taalstrijd, die
af en toe aan het licht komt en die een aanmoediging zou moeten zijn om een of
meer vreemde talen uitstekend te beheersen. Wat het verloop van deze taalstrijd
ook zal zijn, Nederlanders zullen zich in een voordelige positie plaatsen indien zij
naast het Engels, ook het Duits en/of Frans actief en passief beheersen.

De concurrentie binnen de Europese Unie zal op den duur Europa verlammen als
de rol die een verenigd Europa in de wereld kan spelen, niet tot de verbeelding gaat
spreken. Daar ligt de mogelijkheid van een ‘groot verhaal’ over Europa. Aan het slot
van 1950: Welvaart in zwart-wit schrijven Schuyt en Taverne: ‘Het gaat niet meer
uitsluitend om de plaats van Nederland in de Europese cultuur of in de Europese
Unie, maar veeleer om de verhouding tussen Europa als geheel tegenover de
Verenigde Staten.’18 Naast de dialoog met Amerika is er echter de veel moeilijker
opgave om de verhouding tot de islamitische landen, Afrika, India, Indonesië, China
en Japan in goede banen te leiden. De Europesewaarden en levensomstandigheden,
de theorie en de praktijk, dienen te worden verdedigd. Er zijn redenen genoeg om
Europese normen op het gebied van de menselijke waardigheid, sociale zekerheid,
rechtspleging, milieubeheersing en de vrijheid van kunst en wetenschap met
vasthoudendheid naar voren te brengen.
In de Inleiding hebben wij Delors geciteerd die de retorische vraag stelde of de

Europeanen wel een rol willen spelen in ‘de Geschiedenis’. Vanuit nationaal
Nederlands standpunt bezien zou die ambitie louter van hybris getuigen, maar in
het verband van de Europese Unie wordt de dialoog met andere culturen, zoals de
islamitische of de Chinese, een onontkoombare plicht. Met alle respect voor de
verschillende culturen in andere continenten dient Europa zich medeverantwoordelijk
te beschouwen voor de gehele wereld. Die verantwoordelijkheid is zo zwaar, dat zij
de lidstaten ertoe zou kunnen brengen hun onderlinge geschillen bij te leggen of
althans niet hoog op te nemen.
De Europese dialoog met andere culturen zal niet uit eenrichtingsverkeer kunnen

bestaan. Ongetwijfeld zullen ook aspecten van de Europese cultuur aan de orde
worden gesteld die door andere culturen als negatief worden beschouwd: de
vergaande individualisering in Europa bijvoorbeeld, die afbreuk heeft gedaan aan
de sociale cohesie. Zou er iets van die sociale cohesie zijn terug te winnen zonder
de persoonlijke vrijheid te beknotten?
De dialoog met andere culturen is niet zozeer een taak voor regeringen. Zij zal

gedragen moeten worden door individuele personen en vereist zowel kennis van
andere werelden als fantasie en inlevingsvermogen. Zo komen wij terug bij de rol
van de wetenschap, de litera-
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tuur en de kunsten, die ons invoeren in andere culturen of een kritisch inzicht
verschaffen in onze eigen samenleving. Noch de wetenschap, noch de kunsten en
de literatuur aarzelen tegenwoordig om hun werkterrein of inspiratie buiten Europa
te zoeken. Omgekeerd nemen wetenschappers, schrijvers en kunstenaars uit alle
continenten deel aan het culturele debat over Europa, dat zich, mede als gevolg
van migratie, grotendeels in Europa afspeelt. Het is moeilijk voor de regeringen van
de lidstaten om het belang van dat interculturele debat op zijn juiste waarde te
schatten; het valt meestal buiten hun gezichtsveld. Het wordt, juist ook van Europese
zijde, door individuele personen gevoerd, door mensen die zich meer Europeaan
voelen dan burger van een lidstaat en die zonder vooringenomenheid het debat
aangaan, in het volle besef dat ook van verre culturen te leren valt.19

Eindnoten:

1 Schuyt en Taverne, 1950, p. 305-306.
2 Goudsblom, ‘Verandering genereert verandering’.
3 Schuyt en Taverne, 1950, p. 531.
4 Inglehart schrijft in 1997: ‘The evidence indicates that the Nordic countries and the Netherlands

are now the most Postmodern societies on earth’ (Modernization and Postmodernization, p. 22).
5 Schuyt en Taverne, 1950, p. 531.
6 Vgl. Fokkema, ‘Postmodernism and Postmodernity’.
7 Inglehart, Modernization and Postmodernization, p. 23.
8 Over de verschuiving ‘from a concern with sameness to a concern with difference’ zie Bertens,

‘Postmodernism: the Enlightenment Continued’, p. 37. Zie ook hoofdstuk 5, ‘Tolerantie en
democratie’.

9 Bertens en Fokkema, International Postmodernism.
10 Inglehart, Modernization and Postmodernization, hoofdstuk 7: ‘The Impact of Culture on Economic

Growth’.
11 Zie in de Inleiding de paragraaf over ‘De verhouding tot Vlaanderen’.
12 Interview met Anthony Giddens in Die Zeit, 18 april 1997. Dit interview vond plaats kort voor de

Britse verkiezingen die door Tony Blair werden gewonnen. In deze periode was Giddens een
van de voornaamste adviseurs van Blair.

13 Bursens en Nomden, ‘Het Verdrag van Nice’.
l4 Hofstede, Allemaal andersdenkenden, p. 145.
l5 Ibid., p. 166.
16 Geciteerd naar de tekst in NRC Handelsblad, 4 november 2000.
17 NRC Handelsblad, 19 december 2000.
18 Schuyt en Taverne, 1950, p. 530.
19 Henry Louis Gates is van mening dat iedereen in staat geacht kan worden om zich de conventies

van een vreemde cultuur eigen te maken: ‘any human being sufficiently curious and motivated
can fully possess another culture, no matter how “alien” it may appear to be’ (Loose Canons, p.
xv). Dit standpunt onderstreept de mogelijkheid van het interculturele debat en van verrijking
van de eigen cultuur met conventies die aan andere culturen zijn ontleend.
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