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Het kleine Nederland is het vaderland der kleine hartstogten en inzonderheid der
ijverzucht
J.C. BAUD (1853)

Holland may not be the most exciting of places to live, but at least it doesn't breed
nightmares.

J.M. COETZEE (1999)
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Ter inleiding

Het Koninkrijk der Nederlanden beslaat slechts een klein grondgebied. Het omvat
iets meer dan 40 000 vierkante kilometer en is daarmee iets groter dan België, maar
vele malen kleiner dan nabije landen als Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk.
Het is een deltagebied waarin de Rijn, de Maas en de Schelde uitmonden. Het is een
vlak land, waarover meestal de westenwind blaast, gelegen aan de rand van het Duitse
laagland en eindigend in de golven van de Noordzee. Ruwweg de helft van het land
zou onder water lopen als niet een uitgebreid systeem van dijken en dammen, molens
en pompen was aangelegd, voortdurend onderhouden en verbeterd. Dit grondgebied
is zeer dicht bevolkt: gemiddeld wonen er 472 mensen per vierkante kilometer,
drieënhalf maal zoveel als in de rest van Europa. Deze Nederlanders - het zijn er
ongeveer zestien miljoen - zijn allemaal anders en toch een beetje eender geworden
door de beperkingen die zij zichzelf hebben opgelegd en door eigenaardigheden die
zij in het verleden hebben verworven.
Wanneer begint de geschiedenis van een land en waarmee? Het is mogelijk om

het verhaal daarover te beginnen met de sporen van de vroegste bewoners in het
archeologisch ‘bodemarchief’. Het is denkbaar de oudste geschriften van Romeinse
schrijvers na te speuren op eerste verwijzingen naar Germaanse stammen, naar een
romantische ‘Bataafse’ samenleving aan het begin van de jaartelling.1 Daarna zouden
we te rade kunnen gaan bij kroniekschrijvers, die ons verhalen over de opkomst van
een kleine, maar roemruchte
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Republiek, die in de zestiende eeuw in opstand kwam tegen het Habsburgse rijk en
na de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) de onafhankelijkheid wist te verwerven. Dit
is al een steviger grondslag om de geschiedenis van Nederland mee te beginnen,
temeer waar in de zeventiende eeuw dit land vriend en vijand wist te verbazen door
een opmerkelijke bloei in macht en welvaart, vernuft en cultuur. In deze periode
lagen de wortels voor een grote koloniale expansie, zowel in Azië als de Cariben,
waar respectievelijk de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische
Compagnie belangrijke handelsimperia wisten te vestigen.
Van dit roemrijke verleden zijn nog de sporen zichtbaar in het landschap, de dijken

en terpen, de archieven en musea. Maar dat alles valt ook te beschouwen als slechts
de voorgeschiedenis van het moderne Nederland. Pas in de negentiende eeuw immers
werden de grenzen definitief getrokken en werden de bewoners tot een natie gevormd.
Toen pas kwam definitief vast te liggen wat Nederland was en wie Nederlander was
en wie niet. Daarom zal dit verhaal daar beginnen. De moderne tijd werd evenwel
niet onbelast betreden, het proces van natievorming ving niet aan met niets.
Er wordt weleens gezegd dat God de wereld schiep maar dat de Nederlanders hun

eigen land hebben geschapen door het te veroveren op de zee. Zoals altijd bij dit
soort uitspraken zit er een kern van waarheid in: als men met het vliegtuig Schiphol
nadert, valt te zien hoe het weidegebied eromheen verdeeld is in een wonderbaarlijk
regelmatig patroon van kleine groene vlakken, omzoomd door sloten en grotere
ringvaarten om het water af te voeren. Het landschap bestaat voor een groot deel uit
stukken land die zijn drooggelegd en voortdurend moeten worden bemalen, zoals
het lange tijd ook alleen te bereizen viel langs de talloze waterwegen. Voor sommige
historici ligt juist in dit waterbeheer de kern van de
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Nederlandse geschiedenis: door de voortdurende bedreiging van het water was het
vrijwel onvermijdelijk om samen te werken, wat ‘tot op zekere hoogte een
democratische structuur van de bevolking tot gevolg had.’2

Verwijzingen naar het verleden hebben zelden betrekking op veldslagen, maar
houden vooral de herinnering hoog aan de strijd met het water. De prachtige polder
de Beemster, oorspronkelijk een meer dat tussen 1608 en 1612 werd drooggelegd,
staat op deWerelderfgoedlijst van de Unesco, evenals een imposante rij van negentien
watermolens uit de achttiende eeuw aan de Kinderdijk. Ook het meer recente verleden
voegt zich naar deze traditie: uit de negentiende eeuw is het gemaal Cruquius bewaard
gebleven, een van de drie stoomgemalen die tussen 1848 en 1852 deHaarlemmermeer
hebben leeggemalen en zeer recent is sprake van een min of meer vanzelf gegroeide
musealisering van een imposante onderneming op het gebied van waterbeheer: op
het kunstmatig aangelegde eiland Neeltje Jans in de Oosterschelde wordt de
herinnering aan de hoogst moderne Deltawerken (1954-1986) vastgehouden.
Waterbeheer als meest kenmerkende verschijnsel in de Nederlandse geschiedenis

is niet onjuist, maar wel eenzijdig. Er zijn polders in Nederland, maar het land bestaat
niet uitsluitend uit polders. Veel kenmerkender is het dichte net van steden waarmee
het land van oudsher is overdekt. Er zijn slechts weinig plekken in Nederland vanwaar
men niet de contouren van een stadje kan ontwaren, het kost zelfs moeite om stille
gebieden te vinden in dit land. In de steden heeft zich onder de burgers een stedelijk
zelfbewustzijn ontwikkeld.3 Dat zelfbewustzijn, sterk gericht op het handhaven van
de stedelijke zelfstandigheid, leidde tot onderlinge omgangsvormen waarin een
subtiele balans bereikt was tussen gezag en vrijheid, onderdrukking en tolerantie. In
die zin was het
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stedelijk leven niet zozeer ‘democratisch’, maar naar de normen van het ancien
régime, de periode voor de Franse Revolutie, betrekkelijk egalitair.
Ook dit element is terug te vinden in de manier waarop Nederlanders hun verleden

vasthouden. Niet alleen heeft vrijwel elke stad zijn eigen museum, maar er is ook
een nationaal icoon, De Nachtwacht (1642) van Rembrandt. Dit schilderij laat een
vendel van de schutterij zien, een institutie waarin gewapende burgers zich indertijd
organiseerden ter handhaving van de stedelijke orde en zelfstandigheid. Juist dit doek
- aanvankelijk in bezit van de stad Amsterdam, maar geleidelijk als het ware
genationaliseerd - functioneert nu als een soort hoofdaltaar in het Rijksmuseum te
Amsterdam.
Of het nu ging om de strijd tegen het water of het behoud van de stedelijke

zelfstandigheid, Nederlanders hielden hun eigen rechten en plichten nauwlettend in
het oog. Voor zover er sprake was van een zeker nationaal besef, ging dit normaal
gesproken schuil achter de identificatie met de belangen van een regio of stad. Hoe
klein Nederland ook was, toch was de meest kenmerkende trek van deze samenleving
te kenschetsen als: eenheid in verdeeldheid. Dit leidde vooral tot erg veel vergaderen,
gevolgd door traag of niet genomen besluiten, te meer waar een duidelijk
machtscentrum ontbrak: er was geen vorst wiens wil wet was. Het mooiste paleis in
het land was dan ook geen bouwwerk van een vorst, maar het even majestueuze als
strakke stadhuis van Amsterdam, in opdracht van de burgemeesters van die stad
tussen 1648 en 1662 gebouwd (vanwege de zompige bodem op een fundering van
13 659 houten palen). Juist door die verdeeldheid is de Nederlandse staat niet in staat
geweest het karakter van de natie te bepalen, het miste zelfs die ambitie. Een latere
minister van Binnenlandse Zaken, Klaas de Vries, heeft eens opgemerkt: ‘Dit is een
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zelfregulerende maatschappij: hij wordt niet bestuurd met bevelen van boven af. Wij
laten de mensen zoveel mogelijk zichzelf zijn. Sommigen noemen dat anarchie: wij
noemen dat beschaving.’4

Nederland is dan ook niet zozeer een ‘staatsnatie’ maar vooral een ‘cultuurnatie’.5

De geschiedenis wordt niet bepaald door de grote momenten van het staatsleven,
maar vooral door de gestage ontwikkeling van onderlinge omgangsvormen en de
groei van een meer homogene samenleving. Pas betrekkelijk recent zijn er enkele
rituelen ontwikkeld die het nationaal gevoel tot uitdrukking brengen, maar dat zijn
er eigenlijk maar twee: de nationale herdenking van de bevrijding op 5 mei 1945 en
koninginnedag, die interessant genoeg sinds 1980 niet op de verjaardag van de huidige
vorstin (31 januari) gevierd wordt, maar op die van haar voorgangster en moeder
Juliana (30 april). Daarnaast is de natie uiteraard één in de worsteling met extase en
wanhoop rond de zeer wisselende prestaties van het nationale voetbalelftal.

In 1882 hield de Franse historicus Ernest Renan een rede over de vraag wat eigenlijk
een natie is. Hij verzette zich met tal van voorbeelden tegen het idee dat een natie
een gemeenschappelijke raciale afkomst zou moeten hebben, dezelfde taal of religie.
Zelfs een gemeenschappelijke staat was niet nodig. Veel belangrijker was het gewicht
van de geschiedenis op een samenleving en de wil om gezamenlijk verder te gaan.
Een natie was dus vooral een sociaal-culturele eenheid. Deze werd bijeengehouden
door gedeelde ervaringen in het verleden - de roemrijke voorvallen én de rampen en
tegenslagen - maar daarnaast ook de wil om met elkaar de toekomst in te gaan. In
dat opzicht, zo vatte hij puntig samen, wordt de natie elke dag opnieuw aan een
volksstemming onderworpen.6 Dat is de manier waarop in de volgende bladzijden
de
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geschiedenis van Nederland zal worden beschreven: hadden de bewoners van dit
land het gevoel deel uit te maken van een natie, wat voor soort ‘Nederland’ was dat
dan, wat voor waardesysteem was er overheersend en wat voor toekomstige
ontwikkeling van die samenleving had men voor ogen.
Aan het begin van de negentiende eeuw begon koningWillem I aan een energieke

poging om het eigenzinnige en verdeelde verleden achter te laten en een nieuwe
toekomst te ontwerpen door de vorming van een krachtige eenheidsstaat met een
daarbij passende homogene natie. Hij zette zich aan de vorming van zijn ‘Nederland’.
Maar het zou heel anders lopen dan hij voor ogen had. Al snel was het land bovendien
niet langer een koninkrijk, maar in tal van opzichten weer een republiek, zij het met
een koning op de troon. En in die republiek zouden zeer uiteenlopende opvattingen
tot ontwikkeling komen over wat de natie was en wat deze moest worden. Daarmee
zou het Koninkrijk der Nederlanden in de negentiende en twintigste eeuw vooral een
republiek van rivaliteiten worden.

Eindnoten:

1 Marnix Beyen, ‘A Tribal Trinity: The Rise and Fall of the Franks, the Frisians and the Saxons
in the Historical Consciousness of the Netherlands since 1850’ in European History Quarterly
Vol. 30 (4), 493-532; Martijn Eickhoff, De oorsprong van het ‘eigene’. Nederlands vroegste
verleden, archeologie en nationaal-socialisme. Amsterdam: Boom, 2003.

2 J. Huizinga, ‘Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw. Een schets’ [1941] in Verzameld
Werk deel 2, Haarlem: Tjeenk Willink, 1948, 420; cf J.C.H. Blom, ‘Nederland bestaat, deel 1’
in HG-Nieuws jrg 5, nr 4 (december 1998).

3 Remieg Aerts en Henk te Velde (red.), De stijl van de burger: over Nederlandse burgerlijke
cultuur vanaf de middeleeuwen. Kampen: Kok Agora, 1998.

4 Geciteerd naar ColinWhite en Laurie Boucke, TheUndutchables. Leven in Holland. Amsterdam:
Nijgh en Van Ditmar, (1990) 1993, 75.

5 Willem Frijhoff, Eigenzinnig Nederland: Het Verleden in de Toekomst van een Cultuurnatie.
Den Haag: NWO, 1996, 18-19.

6 Ernest Renan, Qu'est-ce qu'une nation? Leiden: Academic Press Leiden, (1882) 1994, 28.
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I De verdeelde natie: 1813-1840

‘De aanwijzingen dat het jonge “Koningrijk” der Nederlanden (aldus de
negentiende-eeuwse schrijfwijze) er in hoofdzaak nog zeventiende-eeuws uitzag,
worden versterkt door het feit dat vrijwel alle provinciekaarten rond 1815 nog op
opmetingen uit de zeventiende eeuw teruggingen, soms met onbelangrijke correcties.’
Auke van der Woud, Het lege land. 1978.

In de zomer van 1823 trokken twee studenten te voet door Nederland, een land dat
pas tien jaar een zelfstandig koninkrijk was. Het was een heel ander land dan het
huidige Nederland. Het landschap zag er anders uit, de tijd verliep er trager, de
verschillen tussen mensen waren groter. De studenten kwamen uit het westen van
het land, uit Holland; zij waren protestants en afkomstig uit de beste kringen. Hoe
verder zij landinwaarts trokken, hoe armer, katholieker en onverstaanbaarder de
mensen voor hen werden. Vooral de verschillen in welvaart waren enorm groot. In
het noorden van het land bezochten zij een boerderij, waarover zij berichtten:
‘Verschillende kamers wandelden wij door, alle goed gemeubileerd. Ook zagen wij
de tuin, waarin perziken, abrikozen, druiven, morellen enz. enz. heerlijk stonden te
pronken. De koeien- en paardenstallen waren niet te tellen. De schuren leken wel
kerken.’
Niet veel later ploegden zij zich voort over zand en hei en zagen onderweg hier

en daar een ‘onaanzienlijk maar schilderach-
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tig gehucht’, dat slechts uit lemen hutten bestond. Het was van een uiterste
schamelheid, ook al konden de hutten zich spiegelen in brede plassen en werden zij
omringd door fraaie eiken. Niet ver daarvandaan bezochten zij ook Frederiksoord,
een nederzettingwaar getracht werd van stedelijke paupers brave landlieden te maken.
Zij waren er niet slecht gehuisvest: ‘Elk huisgezin wordt bij aankomst in een huisje
geplaatst dat een kamermet twee ramen in de voorgevel heeft. Deze kamer is voorzien
van de nodige meubels, van een kast en een bedstee, alles zeer ruim. Daarboven is
een zoldertje.’
Jammer, zo vonden zij, dat de kinderen hier ook aardrijkskunde en geschiedenis

kregen op een schooltje: ‘Wat voor nut hebben die voor mensen die bestemd zijn
om achter de ploeg te lopen of de schop in de hand te nemen? Maken deze vakken
hen niet ontevreden met hun lot?’
Ernstige bezwaren hadden zij tegen het godsdienstonderwijs, aangezien kinderen

van verschillende geloofsovertuigingen door elkaar heen zaten en Gods Woord
daardoor dus niet met de vereiste nauwkeurigheid tot zijn recht kwam. Het waren
geen onaardige studenten, maar uit alles blijkt hoe onmetelijk ver zij boven deze
mensen stonden, hoe onoverbrugbaar de kloof was tussen studenten en paupers,
kustprovincies en landgewesten, protestant en katholiek, stad en land.1

Republikeinse veelheid

Wat was het startkapitaal waarmee de Nederlanders mochten beginnen aan die eeuw
van nationalisme, kapitalisme en democratie? Om te beginnen was er sinds de Vrede
van Münster (1648) een gebied dat internationaal erkend werd als ‘De Republiek
der Zeven Verenigde Nederlanden’. Het ging hierbij niet om een eenheid, maar om
een ingewikkelde samenwerking van een aantal
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bondgenoten, die ook wel werden aangeduid als ‘het Nederland der Zeven
Republieken’. Het ging om zevenministaatjes die onderling overlegden over kwesties
van gemeenschappelijk belang (vooral buitenlandse politiek) en gezamenlijk een
deel van het land rechtstreeks bestuurden. Dat deel - ongeveer eenderde van het
grondgebied - bestond uit de provincies Brabant en Limburg, die hoofdzakelijk
bewoond werden door katholieken en daarom niet het recht hadden gekregen deel
te nemen aan de gezamenlijke beraadslagingen (de Staten-Generaal) en hun eigen
zaken slechts onder strikt toezicht mochten regelen. In het samenwerkingsverband
werd traditioneel een belangrijke rol gespeeld door een prins uit het Huis van Oranje,
maar die had een ongemakkelijke positie: in een aantal opzichten was hij slechts de
belangrijkste ambtenaar (met name op het gebied van oorlogvoering) van de burgers
die in de Staten-Generaal over hun belangen vergaderden, maar tegelijkertijd
vertoonde zijn familie de trekken van een monarchale dynastie. De prins van Oranje
stond daarmee zowel onder als boven het gezag van anderen.
Dit was nog maar het topje van de ijsberg, want zoals er op nationaal niveau geen

duidelijk machtscentrum aan te wijzen viel, zo was ook elke provincie slechts een
overlegorgaan van allerlei zelfstandige instellingen. Binnen de provincies namen
vooral de steden een belangrijke plaats in. De Republiek was het meest verstedelijkte
land ter wereld: ongeveer eenderde van de totale bevolking leefde in steden vanmeer
dan 5000 inwoners, en daarvan waren er een stuk of dertig. Deze steden hadden
allerlei belangrijke rechten en bevoegdheden en beschouwden zich als vrijwel
autonoom. Maar ook de stad zelf was te zien als een federatie, als de overkoepeling
van allerlei instellingen, zoals gilden (waarin de ambachten waren georganiseerd),
schutterijen (bij wie de republikeinse plicht tot de gewapende bescherming van de
orde berustte) of wijkorga-
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nisaties (waarin de gezamenlijke belangen van een straat of buurt werden behartigd).
Buiten de steden waren er dan nog eens duizenden organisaties die verantwoordelijk
waren voor het drooghouden van het land, de aanleg en het onderhoud van dijken
en dammen, het bemalen van meren en polders, het bevaarbaar houden van rivieren
en kanalen, de afvoer van het water en het waken tegen overstromingen.
Al deze instellingen als waterschappen, steden en gilden koesterden hun eigenheid

(die berustte op soms reeds eeuwenlang bestaande afspraken, tradities en besluiten)
en daarmee hun onderlinge verschillen. ‘De staat’ kon daar gewoonlijk nauwelijks
of geen gezag over doen gelden, noch formeel noch in werkelijkheid.2 Een dergelijk
corporatief systeem was van oudsher kenmerkend voor de stedenband die zich door
Europa slingerde, van Noord-Italië naar Zwitserland en Zuid-Duitsland en dan verder
naar het noorden langs de Rijn, maar vooral in Nederland was het tot grote bloei
gekomen. Macht was in de Nederlanden zoiets als de in deze streken veel
voorkomende mist: onmiskenbaar aanwezig, maar nauwelijks tastbaar. Het was een
uitgewogen systeem van ‘republikeinse veelheid’, van checks and balances, waarin
op ieder niveau een grote hindermacht ontwikkeld kon worden en waarin eigenlijk
alleen tot iets besloten kon worden na langdurige vergaderingen.3 Omdat dit leidde
tot een sterke onderlinge afhankelijkheid, werd voortdurend de nadruk gelegd op de
noodzaak om vrijwillig samen te werken voor ‘het gemene goed’.
Deze archipel van eigenwijze verscheidenheden was aanvankelijk heel succesvol.

In de loop van de achttiende eeuw kon de harde concurrentiestrijd met de nieuwe
monarchieën (Groot-Brittannië en Frankrijk) op het wereldtoneel echter niet langer
worden volgehouden. Het land was niet langer in staat om het geld op te brengen dat
nodig was voor het onderhouden van een af-
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schrikwekkend leger en eenmachtige vloot. Dit groeiend verlies aanmacht en invloed,
voor een goed deel overigens meer in relatieve dan in absolute zin, zagen de
tijdgenoten als het resultaat van ‘verval’. Maar pleidooien om dit verval te keren
door over te gaan naar meer eenheid en centralisatie konden niet voldoende kracht
ontwikkelen om ook daadwerkelijk iets te veranderen aan het corporatieve systeem.
Dit zou pas gebeuren nadat Frankrijk besloten had de idealen van vrijheid,

gelijkheid en broederschap ook aan andere landen te gunnen en in 1795 de Republiek
te bezetten, een militaire manoeuvre die de Fransen als ‘bevrijding’ aanduidden
(waarvoor zij zich met goudgeld lieten betalen, wat de schuldenlast nog verder deed
stijgen). Nadat de Republiek aanvankelijk nog enige tijd een schijnzelfstandigheid
was gelaten, werd het in 1806 een vazalstaat onder leiding van Lodewijk Napoleon,
broer van Napoleon Bonaparte, en vier jaar later formeel ingelijfd bij Frankrijk. Pas
na de nederlagen van Napoleon herkreeg het in 1813 zijn zelfstandigheid van de
grote mogendheden. Na enig zoeken vond men ook een vertegenwoordiger van het
Huis van Oranje, die toevallig net in Londen was om zijn ‘Nederlandse’ belangen
te bepleiten bij de Engelsen die traditioneel immers een speciale verantwoordelijkheid
hadden voor de landen waarin de rivieren de Schelde, de Maas en de Rijn in de
Noordzee uitmondden. En zo verrees het Koninkrijk der Nederlanden onder leiding
van koning Willem I. Vooralsnog zou evenwel nog lang onzeker blijven wat
‘Nederland’ was.
Willem Iwilde zominmogelijk van doen hebbenmet een toch wat treurig verleden.

Een nieuw begin vergde eigenlijk een nieuw land. Dat zou vorm dienen te krijgen
in een monarchie, die het bewind voerde over een ander, groter grondgebied dan de
oude Republiek. Hij dacht aan een uitbreiding met het gebied dat bekendstond als
de Oostenrijkse Nederlanden (het huidige België)
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en daarnaast met het Rijnland tot aan deMoezel. Het laatste ging niet door: dit gebied
werd toegewezen aan Pruisen. Een vereniging van Nederland met België, waarvoor
Oostenrijk zijn belangstelling had verloren, werd wel een aardige gedachte gevonden
en in 1814 werd daartoe besloten. Een union intime et complète in de vorm van een
Verenigd Koninkrijk zou immers een sterk bolwerk kunnen zijn tegen eventuele
nieuwe Franse expansieplannen. Het voordeel was bovendien dat de sterke punten
van de economie van de Noordelijke Nederlanden (vooral de handel) gecombineerd
konden worden met die van de Zuidelijke Nederlanden (de industrie). Gezamenlijk
zouden zij profiteren van het rijke koloniale bezit in de Indische archipel en het
Caribisch gebied. Als dit zou lukken, dan zouden de nieuwe Nederlanden een
machtsfactor kunnen worden in het nieuwe Europa, vergelijkbaar met, zo niet
superieur aan Pruisen. Dit was een programma dat aanvankelijk niet zonder succes
leek te zijn aangevangen, maar toch te ambitieus zou blijken.
Voor de tijdgenoten waren de jaren tussen de Franse Revolutie en de val van

Napoleon dermate traumatisch geweest dat zij niet alleen hadden ingestemd met de
restauratie van het vorstenhuis, maar ook in het behoud van het Napoleontische
instrumentarium: een sterk centraliserend beleid onder autocratisch bestuur. De
terugkeer van rust en het herstel van de welvaart bleek echter een prijs te vergen: de
koning wenste niet voor de voeten gelopen te worden. Er kwam weliswaar een
constitutie (1814) waarin was vastgelegd dat het parlement het recht had de begroting
vast te stellen, maar dit fundamentele recht was aan allerlei beperkingen onderworpen.
Zo was het geheel onduidelijk wat er diende te gebeuren als een begrotingsvoorstel
van een minister zou worden verworpen. Het parlement kon een minister, die alleen
aan de koning verantwoording schuldig was, niet tot aftreden dwingen. De koning
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kon per definitie niet aftreden, zodat hij in een dergelijke situatie slechts de keus had
het parlement te ontbinden (dan wel de samenstelling zo te veranderen dat met de
voorstellen zou worden ingestemd), of buiten het parlement om over te gaan tot
uitgaven die hij nodig vond. Willem I zou beide wegen in toenemende mate
bewandelen. Hij beschouwde zich als het vaste element in de staat (hij was immers
‘soeverein’), terwijl naar zijn oordeel de regeling van de grondwet en de
bevoegdheden van het parlement voor verandering vatbaar waren. Juist deze lacune,
het ontbreken van een verband tussen ministeriële verantwoordelijkheid en het
budgetrecht, leidde uiteindelijk in belangrijkemate tot de vervreemding tussenWillem
I en de belangrijkste economische kern van het land, de Amsterdamse financiële
elite.4

In de grondwet van 1814 stond eenvoudig: ‘De Staten Generaal vertegenwoordigen
het geheele Nederlandsche volk.’ Het betekende dat de leden van het parlement hier
niet, zoals vroeger, zaten om de specifieke belangen van een stad of gewest te
behartigen, maar om naar eer en geweten deel te nemen aan een debat over het
algemeen belang.5 Impliciet werd zo vastgesteld dat er een ‘Nederlands volk’ was,
dat tot één politieke natie gerekend werd. Daardoor kan met enige reden worden
volgehouden dat ‘Nederland’ hier begon. Hiermee werd immers op het hoogste
formele niveau definitief afscheid genomen van de ‘republikeinse veelheid’ en de
weg ingeslagen naar het ‘democratisch enkelvoud’. Maar iedereen wist dat de
verschillen in land en volk enorm waren. Dit was reeds op het allereerste gezicht
merkbaar aan de kleding. Aan de kleren die mensen aan hadden was te zien in welke
sociale laag zij zich bewogen, uit welke regio zij afkomstig waren en zelfs welke
godsdienst zij beleden. Zo was in Brabant de vorm van de muts die protestantse
vrouwen droegen anders dan die van katholieke vrouwen, terwijl vorm en omvang
van de schoengesp
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in Zeeland liet zien uit welk dorp men kwam.6 Er was, kortom, wel een eenheidsstaat
maar nog allerminst een natiestaat. Willem I zou trachten voor al zijn onderdanen
als vader op te treden en hen door bijvoorbeeld een krachtig onderwijsbeleid tot meer
eenheid te brengen. Deze pogingen tot natievorming, soms omschreven als ‘een
programma van bureaucratisch gecontroleerde modernisering, een
opvoedingsdictatuur’,7 gaf aanleiding tot grote problemen, want de oude
verscheidenheid liet zich er allerminst door beteugelen.

Gewesten

KoningWillem I zag zichzelf, zoals hij herhaaldelijk zei, als het hoofd van een gezin,
als een vader over een aantal kinderen. Maar kinderen in een familie kunnen nog zo
op elkaar lijken, de gesprekken van de ouders gaan vaak over de onderlinge
verschillen. En de kinderen willen bovendien onderling nog weleens in heftige ruzies
uitbarsten. Zo ook in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Er heerste een zeker
gevoel van saamhorigheid, er was ook wel een idee dat Nederland een ‘vaderland’
was,8 maar in de dagelijkse omgang werd de orde bepaald door het besef van
verscheidenheid.
Om te beginnen was er het moeilijk te miskennen feit dat het zwaartepunt van het

Verenigd Koninkrijk in Holland lag. Holland was niet alleen de naam van een
provincie die al van oudsher de dienst had uitgemaakt in de Republiek, maar was
ook een aanduiding voor een zekere arrogantie. Holland deed soms alsof hier, zo
niet het centrum van de wereld, dan toch zeker de kern van de lage landen lag. En
binnen Holland waren dan vooral Amsterdam en 's-Gravenhage van belang.
Amsterdam was met ongeveer 180000 inwoners in 1815 de grootste stad in het
koninkrijk; alle andere steden in het rijk volgden op grote afstand. In deze stad

Piet de Rooy, Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813



23

was de financiële elite gevestigd, hier was Willem I tot koning gekroond. En in
's-Gravenhage was de residentie gevestigd, hier zetelden koning en parlement (ook
al verhuisde het aanvankelijk om het jaar naar Brussel), en was het onmiskenbaar
het politiekadministratief centrum van het land.9

Naarmate de gewesten verder van dit centrum aflagen, genoten zeminder aanzien.
Dit was vooral het geval met de Zuidelijke Nederlanden, het gebied dat in 1814 aan
de Noordelijke Nederlanden was verbonden. Hoewel beide delen enige eeuwen
geleden gezamenlijk deel hadden uitgemaakt van het Habsburgse rijk, waren de
ontwikkelingen sindsdien zo uiteenlopend geweest dat vrijwel niemand enthousiast
was over de vereniging. Men was er niet tegen, maar ook nauwelijks voor. Naarmate
Willem I voortging met zijn centraliserende politiek van natievorming, dreef hij zeer
verschillende vormen van verzet en weerzin in het zuiden tegen zich in het harnas.
Een monsterverbond van liberalen en katholieken leidde er in 1830 tot een opstand,
die al snel uitmondde in de vestiging van een eigen zelfstandige staat. In de
Noordelijke Nederlanden groeide door deze opstand van die ondankbare Belgen het
nationale gevoel en heersten er zelfs enige tijd opgewonden nationale emoties, maar
men zag deze Belgen toch bovenal zonder enige spijt vertrekken.
Dat wilde overigens niet zeggen dat de noordelijke provincies vanaf dat moment

een samenhangend geheel vormden. Er liep een harde scheidslijn dwars door het
land: het echte Nederland, kortweg ‘Holland’ genoemd, bevond zich boven de grote
rivieren, ‘boven de Moerdijk’ (genoemd naar het laatste dorp in Brabant, op de weg
van 's-Hertogenbosch naar 's-Gravenhage, aan de oevers van het Hollands Diep, een
riviermond die lastig en soms onmogelijk over viel te steken). ‘Holland’ vreesde in
1830 dat deze zuidelijke gewesten mee zouden gaan in de opstand der Belgen. Sol-
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daten uit het leger van Willem I berichtten over Brabant als een achterlijk land,
bewoond door vrijwel primitieve kleine boeren, analfabeet en heel erg katholiek. De
provincie Brabant maakte overigens in het geheel geen duidelijke keus, noch voor
's-Gravenhage, noch voor Brussel. Men voelde zich bovenal verbonden met de eigen
regio; pas na 1830 begon er het besef te groeien dat men met het noorden verder
moest, al zou men zacht maar aanhoudend blijven klagen over ‘achterstelling’. De
provincie Limburg daarentegen koos onmiskenbaar voor België en streefde, toen zij
uiteindelijk toch aan Nederland toeviel, nog enige tijd naar zelfstandigheid. Dit
separatisme zou pas halverwege de negentiende eeuw uitdoven, al zou het gewest
zich tot ver in de twintigste eeuw willen zien als ‘het andere Nederland’, met een
eigen cultuur, met andere omgangsvormen, in ieder geval als ‘niet-Hollands’. In de
moderne toeristenindustrie wordt dit tegenwoordig te gelde gemaakt door deze
provincie te presenteren als een stukje buitenland in eigen land.
De verschillen tussen Holland en de overige gewesten waren kleiner, maar nog

steeds aanzienlijk. In sommige dorpen weigerden de burgers in 1830 gevolg te geven
aan de oproep van de koning om zich in militaire dienst te begeven, een verschijnsel
dat vooral te beschouwen valt als een uiting van een slechts zeer geringe binding aan
de ‘Hollandse’ natie. Men voelde zich - uit religieuze overwegingen, regionale
gevoelens van achterstelling of sterke economische en culturele bandenmet gebieden
aan de andere zijde van de formele staatsgrens - niet heel erg betrokken bij het
Koninkrijk der Nederlanden. Dat was iets van ver weg, van het westen, waar men
rijk was en protestants, maar vooral ook hooghartig.
Nederland was volgens de grondwet één staat en één volk, maar dat was een

papieren werkelijkheid. De landsgrenzen hadden een
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willekeurige betekenis. Toen de twee studenten in 1823 het stadje Bentheim bezochten
dat tot het Koninkrijk Hannover behoorde, maakten zij in hun reisverslag geen
melding van het besef hiermee in het ‘buitenland’ te zijn, zoals omgekeerd deze
reizigers in de provincie Zeeland door de plaatselijke veldwachter om een paspoort
werd gevraagd, waarop een van de beide reizigers antwoordde dat hij ‘als Hollander
in Zeeland geen paspoort nodig had’. De veldwachter nam hen desondanks mee naar
de burgemeester. Een zeker idee van Nederland bestond voor deze reizigers vooral
uit ‘Holland’, en dan vooral de beschaafde bovenlaag; de rest was een
aaneenschakeling van bij vlagen niet oninteressante maar vooral verre streken, waarin
kleine oorden van beschaving aan te treffen vielen, namelijk de plaatsen waar
familieleden woonden of mensen die door functie of opleiding in nauw contact
stonden met het westen van het land.10

Geloof

De grote scheidslijnen in Nederland werden niet alleen bepaald door de verschillen
tussen de gewesten, dan wel tussen steden en platteland, maar ook door de verschillen
in religie. Veel mensen vonden de beleving van hun geloof in deze eeuw belangrijker
dan wat ook, en zeker belangrijker dan zoiets profaans als ‘politiek’. ‘Holland’ was
in 1830 in hoofdzaak protestants. Het is overigens niet eenvoudig te omschrijven
wat dat inhield, behalve uiteraard dat men dan bovenal niet-katholiek was. Sinds de
zestiende eeuw ging het om mensen die, geïnspireerd door hervormers als Luther en
Calvijn, de rooms-katholieke Kerk verlaten hadden en eigen kerkgenootschappen
stichtten. Gezien de ernst van de betrokkenen, alsmede de precisie waarmee zij hun
geloof wensten te beleven, was er echter een splitsingsproces op gang gekomen,
waarbij kleine verschillen vaak aanleiding gaven tot verbitterde conflicten
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en de vestiging van nieuwe, eigen kerkgenootschappen. Dit proces van afscheiding
en verbijzondering zette zich in de negentiende eeuw zelfs versterkt door.11

Vooral protestanten onderhielden dan ook een buitengewoon gecompliceerde
verhouding tot elkaar. De hoofdstroom vond zijn bedding in wat sinds 1816 officieel
de Nederlandse Hervormde Kerk heette, maar men dient voortdurend te beseffen dat
zich daaromheen - soms ook daarbinnen, voortdurend ook daartegenin - een waaier
aan andere kerkgenootschappen, religieuze stromingen en geloofsopvattingen bevond,
die in Engeland werden samengevat onder de naam dissenters (en als zodanig ook
in het Nederlandse spraakgebruik werden aangeduid). Eigenlijk was dit bonte geheel
het maar over één ding geheel eens: het roomskatholicisme was verwerpelijk, zowel
naar geloofsinhoud en geloofspraktijk als formele structuur. En hoewel er in Nederland
sinds het eind van de achttiende eeuw vrijheid van godsdienst heerste, ook voor
joden, werden de belangrijke openbare functies toch zelden opengesteld voor
niet-protestanten. Integendeel, juist omdat de overheersing van de katholieken door
de protestanten niet langer vanzelfsprekend was, hergroepeerden de protestanten
zich in het begin van de negentiende eeuw. Dat wilde zeggen dat enkele dissenters
in het bestuur van stad en gewest werden opgenomen. Katholieken werden uit de
ambten en het politieke leven geduwd. Het waren immers mensen die minstens twee
eeuwen achterliepen in beschaving en Verlichting; men kon zich zelfs afvragen in
welke mate zij loyaal waren aan Nederland. Volgens sommigen beraamden zij zelfs
een ‘burgeroorlog’ enmoesten dus veiligheidshalve buiten de natie gesloten worden.
Zij werden tot buitenstaanders verklaard.12

De getalsverhoudingen in de Noordelijke Nederlanden waren in die jaren als volgt:
ongeveer 60% protestanten (waaronder
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55,5% leden van deHervormdeKerk) tegen 38%katholieken. Dat gaf een comfortabel
overwicht, zij het dat er in het zuiden van het land twee provincies waren met een
overwegend katholieke signatuur: in Brabant was bijna 88% van de bevolking
katholiek, in Limburg was het zelfs 98%.13 Toch vormden de katholieken geen
zelfbewuste, sociale groep. Voor een deel kwam dat doordat ze in het verleden niet
actief vervolgd werden - tegen een kleine vergoeding aan de overheid mochten ze
zelfs kerkdiensten houden -, wat in een protestants land overigens opmerkelijk was.
Katholieken waren kortom niet aaneengesmeed door een gezamenlijk lijden; daartoe
moesten ze teruggrijpen op het lynchen van negentien geestelijken uit Gorcum op 9
juli 1572. KatholiekNederland, de zogehetenHollandse Zending, stond onder toezicht
van de apostolisch nuntius in Brussel, een onbekende en meestal onbeminde
functionaris: katholieken verkeerden aan de periferie van het Vaticaan. De liefde
voor Rome was wellicht groot, maar in het dagelijks leven draaide het vooral om de
pastoor, die als lokale potentaat heerste. Er was geen spoor te ontdekken van iets wat
op landelijke saamhorigheid wees.14 Dat was overigens niet alleen een gevolg van
eigen ‘slaperige onverschilligheid’, zoals een enkele katholieke auteur bitter opmerkte,
maar ook het gevolg van een verandering van de functie van religie als zodanig in
de samenleving.
Sinds 1796 was er in Nederland sprake van een scheiding tussen kerk en staat,

maar dit betekende allerminst dat de band tussen deze twee instituties was verbroken.
Weliswaar heerste er geloofsvrijheid, maar de staat ging ervan uit dat de christelijke
waarden en normen onmisbaar waren voor een geregelde samenleving. Vandaar dat
het openbare lager onderwijs gericht was op het bijbrengen van ‘Christelijke en
maatschappelijke deugden’. Dit was zo belangrijk dat het niet aan de individuele
gelovigen kon wor-
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den overgelaten. De staat wenste zich dan ook te bemoeien met de wijze waarop de
kerkgenootschappen functioneerden. In 1816 hadWillem I een ‘Algemeen Reglement
voor het bestuur van de Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden’
afgekondigd. Oorspronkelijk was het zelfs de bedoeling hiermee een eerste stap te
zetten naar een ‘algemene christelijke kerk’, vergelijkbaar met de Anglicaanse Kerk
in Engeland, waarbinnen eventueel allerlei religieuze variaties konden bestaan, maar
zover zou het niet komen. Dit reglement plaatste het bestuur van de kerk nadrukkelijk
in handen van een kleine elite, nauw verweven met de overheidsbureaucratie en
benoemd door de koning.
Voor de predikanten had dit grote voordelen: als een soort rijksambtenaren waren

zij verzekerd van een overheidssalaris. Daardoor konden ze zich onttrekken aan de
dwingelandij van de plaatselijke gemeente en zich in volle gemoedsrust toeleggen
op het verhogen van het nationale beschavingspeil. Zo verwierven zij voor het eerst
een duidelijke plaats in de nieuwe nationale cultuur; juist deze groep blonk uit in de
keer op keer herhaalde formulering van de nieuwe vaderlandsliefde, meestal op rijm.15

Het landelijke kerkbestuur werd ook geacht de zuiverheid van het geloof te bewaken,
maar hoe dat dan moest, was geheel onduidelijk. Er werd niet verwezen naar enig
document waarin die geloofsleer was omschreven en het was haar zelfs uitdrukkelijk
verboden om zich te bemoeien met verschil van mening over de inhoud van het
geloof. De nadruk viel veel meer op ‘de bevordering van christelijke zeden, de
bewaring van orde en eendragt, en de aankweeking van liefde voor Koning en
Vaderland’. De Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden was een van de
belangrijkste steunpilaren van de nieuwe natiestaat.
Daarmee was echter een pad ingeslagen dat geleidelijk wegvoerde van de

traditionele overtuigingen en liturgische vormen:
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bij sommige gebeden moest men voortaan opstaan, de psalmen moesten sneller
worden gezongen en bij elke kerkdienst moest minstens één nieuwerwets gezang
klinken. Hier en daar gaf dit problemen. In 1834 kwam het zelfs tot een ‘Afscheiding’
van een aantal ontevreden orthodox-hervormden. Zij keerden deze kerk de rug toe
enwerden vervolgens door de staat stevig aangepakt: veldwachters, gevangenisstraffen
en onaangename inkwartiering van soldaten bij afgescheidenen thuis moesten het
verschijnsel beperkt houden. Relatief velen uit deze groep emigreerden vervolgens
naar het land der vrijheid, de Verenigde Staten. Toch is er in deze decennia geen
sprake van een omvangrijke polarisatie binnen de Hervormde Kerk. Al vanaf het
eind van de achttiende eeuw is er wel een tendens zichtbaar dat men het ware
geloofsleven - en daarmee de moraal in de samenleving - alleen gewaarborgd acht
bij een persoonlijke doorleefdheid van het christendom. Met andere woorden: de
publieke moraal is niet zozeer verzekerd door het bestaan van instituties zoals
kerkgenootschappen, maar door de internalisering van het geloof, door zich deze
geheel eigen te maken en ernaar te leven. Het geloofsleven werd dan ook belangrijker
en persoonlijker. De verhouding tussen kerk en staat werd hierdoor op termijn een
bron van aanhoudende conflicten, waarin zelfs de onmetelijke afstand tussen arm en
rijk zou worden overbrugd.

Sociale ongelijkheid

Er zijn van oudsher drie manieren om sociale ongelijkheid in beeld te brengen, waarbij
de belangrijkste vraag is hoeveel maatschappelijke lagen men wil onderscheiden.16

De eerste manier legt de nadruk op de nauw merkbare overgangen van zeer hoog
naar zeer laag; de maatschappij wordt dan gezien als een ladder met zeer veel sporten.
Een tweede manier grijpt terug op de klassieke
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tweedeling tussen aristocraten en plebejers. In de negentiende eeuw keerde een
dergelijke tweedeling terug als die tussen de bourgeoisie en het proletariaat. Daarnaast
komt ook voor dat er een driedeling in de samenleving wordt geconstateerd, namelijk
een betrekkelijk kleine elite, een wat bredere middenstand en de grote meerderheid
van de bevolking, het ‘gewone volk’ eventueel nog nader uit te splitsen in arbeiders
en kleine zelfstandigen enerzijds en de paupers anderzijds.
Gewoonlijk werd de Nederlandse samenleving beschreven als een samenleving

waarin drie standen konden worden onderscheiden. Sinds het midden van de
achttiende eeuw was het standsbesef in de Republiek sterker geworden. De
ongelijkheid in inkomen nam toe en daarmee werden de verhoudingen tussen de
verschillende lagen in de samenleving scherper.17 Een aantal lagen in de samenleving
sloot zich onderling meer aaneen, om aldus te voorkomen dat de grote economische
problemen zich rechtstreeks zouden vertalen in sociale daling of treurige armoede.
Hogere kringen speelden elkaar nadrukkelijker dan tevoren functies en pensioenen
toe, middenlagen (ambachtsliedenmet name) troffen verzekeringsachtige constructies
om elkaar uitkeringen te kunnen verstrekken bij ziekte, invaliditeit of soortgelijke
rampen. Deze twee lagen hielden gezamenlijk de onderste lagen van de bevolking
kort, door het toezicht op de armenzorg te intensiveren en de voorwaarden aan te
scherpen op grond waarvan men geholpen werd: niet alleen moest men arm en oud
zijn, maar bij voorkeur vooral ook braaf en godvruchtig.18 De sociale scheidslijnen
werden dus belangrijker en in toenemende mate zelfs als vrijwel onveranderlijk
voorgesteld.
Tegelijkertijd beseften al vroeg in de negentiende eeuw tijdgenoten dat de tijden

snel aan het veranderen waren. Zo is er een prachtige passage in het dagboek van
een boer uit Friesland, die
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in 1839 (hij is dan 74 jaar oud) optekende: ‘In vroegeren tijd zag men nooit een
digten wagen of toen zoogenaamde Koetzen, als onder en in gebruik van rijken en
grooten, maar thans is het gebruik onder boeren en burgers algemeen.’ Het was hem
dus opgevallen dat er tijdens zijn leven een grote verandering had plaatsgevonden
in ‘levenswijze en weelde’. En hij voegde daaraan toe: ‘Dog lieden van mijne jaren
zijn van onze vroegste jeugd tot nu toe aan alle deze veranderingen gewoon geworden,
maar als onze voorouders [...] den tegenwoordigen stand der dingen eens opzagen,
[...] het zoude hun zijn evenals zij zich in een andere wereld verplaatst bevonden; en
wie weet als onze nazaten, die 70 of 80 jaren na ons leven, hetzelfde niet van ons
zullen zeggen, zoo snel volgen de veranderingen zich steeds op.’19

Alom was er - zeker na de periode van de Franse Revolutie en Napoleon - het
besef dat de wereldgeschiedenis onstuitbaar voortdenderde, dat vroeger of later elke
plek zou worden aangedaan en alles en iedereen in die ontwikkeling zou worden
meegezogen: ‘wij zijn een geslacht van overgang tot andere staatkundige inrigtingen,
andere uitvindingen, andere geloofsbegrippen, andere middelen van bestaan; met
één woord, tot een gansch andere wijze van zien en zijn’, zoals een predikant te
Deventer in 1843 schreef.20 Het besef van verandering leidde er in het begin van de
negentiende eeuw toe dat het standsbewustzijn alleen maar scherper werd.
Standsbesef en standsindeling waren gebaseerd op status en prestige, op

leefgewoonten en dus bovenal op de uiterlijke symbolen daarvan: consumptie. Al
aan het eind van de achttiende eeuw werd echter duidelijk dat productie, en wel
vooral de industriële productie, het wachtwoord was van de nieuwe tijden. In Europa
was in het midden van de zestiende eeuw naar schatting een kwart van de bevolking
loonafhankelijk, in het midden van de achttiende eeuw de helft en in het midden van
de negentien-
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de eeuw driekwart van de bevolking.21 Binnen dit proces vond rond de overgang naar
de negentiende eeuw een fundamentele wijziging plaats in de economische structuur
en verhoudingen. De fabriek was daarvan het symbool bij uitstek. Alle
onderscheidingen van het ancien régime leken vervangen te worden door een nieuwe
scheidslijn, een tweedeling tussen een kleine groep kapitalisten en een overweldigende
massa proletariërs, tussen een klasse die beschikte over de productiemiddelen en een
klasse die niets te verliezen had dan haar ketenen, zoals Marx het formuleerde in zijn
CommunistischManifest (1848). Hoewel loonarbeid niet per definitie tot armoe hoeft
te lijden - de werkgever kon immers een redelijk loon uitbetalen - leidde de
afhankelijkheid daar toch vaak toe. In 1815 werd geschat dat in Nederland (zonder
de zuidelijke provincies die België zouden vormen) zo'n 15% van de bevolking tot
de ‘aanzienlijken’ behoorde en ongeveer 80% tot ‘de klasse der arbeiders’ (waaronder
men ook boeren begreep), terwijl ongeveer 5% tot een groep gerekend werd die door
lichamelijke of geestelijke gebreken absoluut niet in staat werd geacht om in eigen
levensonderhoud te voorzien. De meeste arbeiders leefden op de grens van de
armoede. In normale tijden was een tiende van de bevolking afhankelijk van
armenzorg, en die was zeer selectief in de toelating tot een schamele uitkering:
voldoende om niet te sterven, maar niet voldoende om van te leven.
Juist op de overgang van de achttiende naar de negentiende eeuw waren de tijden

echter allerminst gewoon; er was juist sprake van economische achteruitgang, zoals
bijvoorbeeld bleek uit het teruglopen van het aantal inwoners in de steden in het
westen, waar een groot gebrek aan werk was gaan heersen. Van de twee miljoen
inwoners verkeerden dus vele tienduizenden in een situatie dat ze niet in aanmerking
kwamen voor armenzorg, maar een uitzichtloos bestaan leidden op de rand van de
volstrekte armoede. In de-
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ze situatie kon een op stand gebaseerde analyse van demaatschappelijke verhoudingen
verdrongen worden door een analyse die op klasse was gebaseerd. Dit was
merkwaardiger dan het klinkt, want in Nederland overheerste een
ambachtelijk-agrarische economische structuur; de industrialisatie kwam pas een
halve eeuw later op gang. Maar er was een voorgevoel dat deze modernisering zich
vroeger of later ook inNederland zou voltrekken. Lang voordat een arbeidersbeweging
zou opkomen, waarvan een deel zou proberen een aanhang bijeen te brengen op basis
van een min of meer socialistische klassenideologie, was een deel van de elite reeds
geneigd de sociale problemen in bijna marxistische termen te analyseren.22

Dit mengsel van oude en nieuwe analyse, van stand en klasse, van binnenlandse
problemen en buitenlandse voorbeelden is in al zijn complexiteit uitstekend aan te
treffen in een drietal lange artikelen uit 1846 in het leidende politiek-culturele
tijdschrift De Gids. Hierin werd uitvoerig het werk besproken van een aantal
buitenlandse schrijvers over de vreselijke ellende die juist in de exploderende steden
met een snel groeiende industrie te signaleren was. In deze analyse werd de nadruk
gelegd op de gevolgen van het losmaken van de politieke controle over de economie,
zoals bleek uit het verbieden van gilden en daarmee het wegvallen van het corporatief
systeem, het invoeren van vrijhandel, het verlagen van belastingen en verminderen
van toezicht en bureaucratie, kortom alles wat wordt samengevat in het begrip laisser
faire. Het kapitaal maakte zich nu meester van steeds meer, terwijl tegelijkertijd de
gewone bevolking (arbeiders, vrouwen en kinderen) steeds minder verdiende en
teruggeduwdwerd tot een niveau waarop zij slechts kon kiezen tussen de hongerdood
of het verlies van elke vrijheid en ontbinding van het gezinsleven. Zo tastte volgens
deze analyse in De Gids het pauperisme de kern aan van de menselijke be-
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schaving, die toch gebaseerd was op de gedachte van ‘assimilatie’, dat wil zeggen
‘de eenmaal verkregen goederen zooveel mogelijk gemeen te maken, in hare
onafhankelijkheid van elke beperking door nationaliteit, castewezen of slavernij’.
Het tegendeel gebeurde, het werd zelfs alleen maar erger. Terwijl de bevolking

steeds meer gedwongen werd tot een leven dat slechts op een dierlijk niveau van
beschaving lag, leidde de voortgezette concentratie van het kapitaal tot de vorming
van een steeds kleinere groep kapitalisten die in weelde baadde. In een dergelijke
situatie was het volstrekt onmogelijk voort te gaan op een ingeslagen weg, namelijk
de uitbreiding van de politieke democratie (door verruiming van het kiesrecht), omdat
‘staatkundige gelijkheid bij maatschappelijke ongelijkheid’ nu eenmaal onmogelijk
was. Dit was een urgent probleem, ‘men vergete niet dat het oogenblik der emancipatie
nadert’, en zou op termijn alleen opgelost kunnen worden door een ‘regeling van
arbeid en vereeniging der thans strijdende belangen van kapitaal en arbeid’.
In de kern is dit een analyse zoals het socialisme zou weten te verspreiden, met

zelfs een vage verwijzing naar een oplossing, zoals die in verzorgingsstaten in de
twintigste eeuw zou worden gerealiseerd. Daarmee was het bij uitstek een moderne
analyse, zeker in een land dat nog nauwelijks door de problemen van de industrialisatie
was beroerd. Tegelijkertijd was het een analyse die voortdurend oude en nieuwe
concepten door elkaar gebruikte: ‘het volk’, ‘de arbeidende klasse’, ‘de lagere
standen’, ‘arbeiders’, ‘werklieden’ en ‘mindere klassen’ waren de uiteenlopende
aanduidingen voor het merendeel van de bevolking, waar termen tegenover stonden
als ‘hoogere klassen’, ‘kapitalisten’ en zelfs ‘aristocratie’. In die zin ging zij uit van
een tweedeling in de samenleving, waarbij klasse en stand ongeveer hetzelfde
betekenden, zij het dat tegelijkertijd ook een driedeling door het stuk heen sche-
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merde, waar gesproken werd over de ‘middelklassen’ en ‘gezeten middelstand’ die
door de polarisatie bedreigd werden.23 Veel bescherming daartegen kenden deze
middengroepen overigens niet. Met de afschaffing van de ‘republikeinse veelheid’
waren niet alleen de gilden verboden, maar vielen ook de onderlinge hulp- en
steunfondsen voor zelfstandige ambachtslieden weg. Wel zouden de algemene, dat
wil zeggen niet-beroepsgebonden fondsen gaan groeien in de vorm van de vrijwillige
begrafenis- en weduweverzekeringen.
De handelingsvrijheid van werkgevers en werknemers was aan banden gelegd

door de Code Pénal, het Franse Wetboek van Strafrecht, dat in 1811 was ingevoerd
en nog decennialang van kracht bleef. Zo mochten werkgevers zich niet verenigen
met de bedoeling om door gezamenlijk optreden de lonen laag te houden en werd
het arbeiders verboden werkstakingen uit te roepen of loonactie te voeren. De vrijheid
van vereniging kwam pas in 1848 in de grondwet en werd in 1855 bij wet geregeld,
maar ook toen nog werden de mogelijkheden sterk ingeperkt. Het duurde tot 1872
voordat het ‘coalitieverbod’ duidelijk werd afgeschaft, dat wil zeggen dat pas vanaf
dit moment een moderne arbeidersbeweging van de grond kon komen.24 Het
verhinderde arbeiders en handwerkslieden zich collectief te verweren, en hier viel
vooralsnog weinig aan te doen.
Bij tegenslag was er alleen de armenzorg. Op dit terrein was de eenheidsstaat

vrijwel afwezig. De grondwet van 1814 noemde het armbestuur een ‘aanhoudende
zorg’ van de regering, maar de armenzorg was geheel afhankelijk van lokale
omstandigheden. Dit betrof zowel de voorwaarden om voor hulp in aanmerking te
komen als de hoogte van de hulp, die overigens zelden groter was dan ongeveer de
helft van wat voor levensonderhoud noodzakelijk was. Bovendien was het nauwelijks
een overheidsvoorziening,
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want de hulpverlening werd veelal gezien als een plicht en voorrecht van de kerken,
die volgens christelijke normen hun behoeftige broeders en zusters dienden bij te
staan. Veel stadsbesturen kendenwel een ondersteuningssysteem,maar hulpvragenden
werden in principe naar de particuliere (kerkelijke) armenzorginstellingen werden
verwezen. Pogingen rond 1800 om hier verandering in te brengen stuitten op
hardnekkige tegenstand van de kerken: die vonden dat de nationale overheid geen
enkel recht had op dit terrein. Volgens hen moesten de kerkelijke fondsen volstrekt
autonoom blijven. Ze vroegen zich zelfs af waar het met het geloof heen zou gaan
als mensen uit het gewone volk zichzelf konden gaan beschouwen als ‘kinderen van
de staat’.25 Daarmee was de bescherming die van het corporatieve systeem uitging
vrijwel weggevallen, terwijl actief werd tegengegaan dat nieuwe verdedigingslinies
werden opgeworpen.

Politiek

De samenleving was doortrokken door verscheidenheden van allerlei aard. Vandaar
dat zo de nadruk werd gelegd op het feit dat alle Nederlanders één waren: ‘Alle
partijschap heeft opgehouden’ heette het bij de herwinning van de onafhankelijkheid
in 1813. Ondanks deze retoriek bleek wel hoe vanzelfsprekend de verschillen waren
uit de manier waarop het parlement werd gekozen. De kern van het kiesstelsel was
dat leden voor de Tweede Kamer benoemd werden door de Provinciale Staten (dat
was eigenlijk hun belangrijkste functie) en wel naar evenredigheid. Dat wil zeggen
dat Holland 22 leden had te kiezen en Drenthe slechts één. De beschikbare zetels in
het college van Provinciale Staten werden verdeeld tussen drie standen: de aristocratie,
het platteland (de landeigenaren) en de steden. Hoewel de regels wel overal ongeveer
hetzelfde waren, gold in iedere provincie toch een net weer
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even andere zetelverdeling of procedure.26 Politiek in engere zin was misschien voor
een aantal direct betrokkenen buitengewoon boeiend, maar de overgrote meerderheid
van de bevolking vertoonde er zeer weinig belangstelling voor. Dat was ook de
bedoeling.
Het patriarchale bewind vanWillem I heeft zich aanzienlijke inspanningen getroost

om verbetering aan te brengen in de materiële omstandigheden van de bevolking.
De koning voerde hoogstpersoonlijk een activistisch beleid om de handel en nijverheid
die rond 1800 ernstig in het slop waren geraakt weer op gang te helpen. Bewust
werden onder meer subsidies beschikbaar gesteld aan bedrijfstakken in steden of
streken waar al enige decennia een omvangrijke werkloosheid heerste, om op die
manier de sociale ellende te verlichten.27 Het beleid van de koning was echter
grotendeels aan het zicht onttrokken. Er was weliswaar een grondwet, er was een
parlement, maar het financiële beleid onttrok zich goeddeels aan ieders inzicht, laat
staan dat dit onder een daadwerkelijke politieke controle stond. In meer algemene
zin kan zelfs worden vastgesteld dat er nauwelijks zoiets bestond als wat in meer
recente tijden ‘openbaarheid’ zou worden genoemd, of een publieke opinie die
gedragen werd door verslaggeving van de pers en een debat daarover. In Frankrijk
bijvoorbeeld werd, vooral in liberale kring, de publieke opinie gezien als een van de
meest belangrijke waarborgen tegen machtsmisbruik van de staat en daarmee een
onmisbaar element in de burgerlijke vrijheid. In Nederland leken nauwelijksmeningen
te bestaan en voor zover men ze had, werd een zekere vrijmoedigheid van spreken
daarover geassocieerd met de revolutionaire opstand van de Belgen in 1830 en
daarmee al nagenoeg veroordeeld.
Nauw verbonden met dit verschijnsel was het vrijwel ontbreken van politieke

organisatie. Politieke partijen waren in nog geen
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velden of wegen te bekennen, kiesverenigingen zouden pas in de jaren veertig
voorzichtig gaan ontstaan, zodat vooralsnog slechts hier en daar sprake was van
lichte groepsvorming. Rond enkele sterke persoonlijkheden ontstonden netwerkjes,
mensen die elkaar min of meer regelmatig spraken, onderling correspondeerden en
zo nu en dan besloten een opiniërend stuk in een krant te zetten. Willem I las dit alles
vervolgens tandenknarsend. De vrijheid van drukpers was weliswaar in de grondwet
verankerd, maar hij vond krantengeschrijf vooral een maatschappelijk kwaad. Hij
kon er niet tegen dat zijn onderdanen deden alsof ze het beter wisten. Vandaar dat
op dagbladen een ‘zegelbelasting’ drukte, een belasting die kranten kostbaar maakte
waardoor de exploitatie ervan werd ontmoedigd. Daarnaast werd soms het zwijgen
van lastige journalisten gekocht en ontvingen regeringsgezinde kranten subsidie.28

Het vrijwel ontbreken van een openbare mening was voor een aantal buitenlandse
auteurs aanleiding om te schrijven dat het die ouderwetse Nederlanders niet lukte
om aansluiting te verwerven bij demoderne tijden. Ze blevenmaar hangen in nostalgie
naar de Gouden Eeuw en misten ieder spoor van bijvoorbeeld een bezielende
romantiek of een energiek nationalisme. De vraag kwam zelfs op of ‘Nederland’ nog
wel zin had en of het land zich niet beter kon aansluiten bij een naar eenheid strevend
Duitsland. In dit verband is door historici later wel gesproken over het feit dat
Nederland in die periode in een ‘nationale identiteitscrisis’ verkeerde.29

Belangrijker nog was echter dat Nederland getekend werd door een onmiskenbare
behoefte aan stabiliteit. Bezadigdheid werd als een belangrijke deugd gezien; het
handhaven van evenwicht in alles werd een richtsnoer in het leven. J.H. van der
Palm, de vormgever van het nationaal onderwijssysteem, stak in 1822 de lofrede
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Over het middelmatige af.Wat zou er, zo vroeg hij, van een samenleving terechtkomen
die uitsluitend bestond uit genieën en grote geesten? Het zou een janboel worden,
een slagveld van tegen elkaar strijdende ambitieuze heren! Het zijn toch altijd weer
‘de middelbare verstanden, wier koelheid de hitte tempert, waardoor onbeperkte
genie-zucht alles zou dreigen te verschroeijen; zij zijn het, die, door hun gewigt in
de schaal te leggen, de altoos durende slingering tot evenwigt brengen’.30

Juist de middelmatigen moeten we dus dankbaar zijn, want deze ‘klasse’, zo
concludeert Van der Palm, is ‘de bewaarster van goede zeden, en van het onbevangen,
onbedorven oordeel’. Hier werd een toon aangeslagen die de gehele negentiende
eeuw zou doorklinken: opwinding heeft wel iets moois, maar kan ook tot veel ellende
leiden. Als allerlei landen in Europa zich niet konden inhouden bij het ontwikkelen
van de meest wilde plannen en gedachtespinsels, dan was het de taak van Nederland
om er de meest waardevolle elementen uit te zeven. En zo benoemde Nederland
zichzelf tot het rustigste en verstandigste land ter wereld, als een keurmeester van
de internationale beschaving.

De morele natie

Nederland was hiermee een land van bewust nagestreefd conformisme. Het leidde
tot een intensieve campagne om het volk duidelijk te maken dat men tevreden diende
te zijn met de nederige staat waarin het geplaatst was. Op termijn, zo was de belofte,
zou dat ook een bescheiden verbetering opleveren. Zedelijk gedrag zou in de
deugdzame natie beloond worden, misschien niet met een groter inkomen, maar dan
toch door een groter geluk. Interessant was de belangrijke plaats die vrouwen
toegewezen kregen in het heilzaam streven naar een morele natie.
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Bij de soms hoog oplopende politieke debatten aan het einde van de achttiende eeuw
waren vrouwen niet vergeten. In 1798 had Gerrit Paape vastgesteld: ‘Natuur en
Wijsbegeerte plaatsten de vrouwen in den rang der vrije menschen, en tot nu toe
hadden zij ter nauwernood een half vaderland. En inderdaad maken wij er onze
slaavinnen van! Wij sluiten ze buiten alle Regeering, schoon het hen aan geen
verstand, aan geen doorzigt en beleid ontbreekt.’31

Nu is er weinig reden om aan te nemen dat de vrouwen dagelijks leden onder de
onderdrukking van de mannen. Zo nodig beschikten zij immers over voldoende
machtsmiddelen om de mannen in hun omgeving het leven zuur te maken bij een al
te ongelijke behandeling. Buitenlandse bezoekers meldden vaak zelfs verbaasd dat
de vrouwen in Nederland juist zo vrijmoedig waren in de omgang. Maar dat leidde
niet tot een grotere formele gelijkheid van vrouwen, tot het min of meer vervagen
van de verschillen tussen mannen en vrouwen. Juist de omgekeerde weg werd
ingeslagen. De verschillen tussen de beide geslachten kregen meer nadruk, omdat
vooral aan vrouwen een uiterst belangrijke taak werd opgelegd bij de bevordering
van de deugdzaamheid van de samenleving, namelijk het opvoeden van een jong
geslacht en het waken over het morele gehalte van mannen. Dit zou vooral dienen
te geschieden door het scheppen van een goed gezinsleven en een geordende
huishouding. Deze gedachte was natuurlijk op zich niet nieuw, maar ze kreeg aan
het eind van de achttiende eeuw een ideologisch gehalte en werd ook door
vooruitstrevende intellectuelen met verve verdedigd: het behoorde tot ‘de natuurlijke
orde der maatschappij’ dat de vrouw vooral opvoedster en huishoudster was. Deze
roeping en bestemming zouden aanzienlijkmeermaatschappelijkewaarderingmoeten
krijgen, want lag hier niet de verankering van die heilzame ‘huiselijkheid’?32

‘Nederland’ was daarmee, letterlijk, verdeeld in een vaderland en een moederland.

Piet de Rooy, Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813



41

Zowel naar vorm als inhoud kreeg de morele natie vooral gestalte in een uiterst
belangrijke organisatie: de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Het Nut, zoals ze
kortweg werd aangeduid, was een vereniging die in 1784 was opgericht door
dissenters. De organisatievorm was een fraai compromis tussen eenheid en
verscheidenheid: het was een landelijke vereniging, met een hoofdbestuur in
Amsterdam, maar tegelijkertijd was er grote zelfstandigheid voor de afdelingen in
het land. Op de golven van de tijdgeest werd benadrukt dat iedereen lid kon worden,
‘van wat rang of godsdienst, waar ookwoonende’, zoals bij de oprichting reglementair
werd vastgelegd. Dat betekende dat achtereenvolgens de sociale, religieuze en
geografische verdeeldheid tot op zekere hoogte werd overstegen. Hoewel het
zwaartepunt in het Nut onmiskenbaar lag bij de hervormde elite in Holland, waren
toch ook enkele eenvoudige onderwijzers (kosteloos) lid, was er een vrij omvangrijk
ledental in de ‘buitengewesten’ en werden religieuze verschillen tussen hervormden
en dissenters in een soort algemeen protestantisme opgeheven. Dit impliceerde
overigens wel dat katholieken nauwelijks lid werden en dat het lidmaatschap van
joden onmogelijk was gemaakt (deze discriminatie werd in 1864 opgeheven). Zowel
katholieken als joden hebben overigens enkele pogingen ondernomen om hun ‘eigen’
Nut op te richten, maar deze kwamen niet van de grond en werden soms ook gewoon
door de overheid verboden.
In dit patroon van insluiting en uitsluiting werd duidelijk dat het hier ging om een

nieuwe elite, die van plan was in een burgerlijk beschavingsoffensief het morele
gehalte van de samenleving ter hand te nemen. Dit offensief had twee kanten.
Enerzijds werd ernaar gestreefd de beschaving vooral te verspreiden in die kringen
die haar het meest nodig hadden en dat waren uiteraard de lagere standen. In een
bijna eindeloze stroom van pamfletten
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en boekjes werd de ‘gewone man’ uitgelegd wat hij diende te weten van cultuur en
samenleving en vooral ook hoe hij zich diende te gedragen. Het was een soort
schriftelijke cursus in gedragscodes, een opvoeding tot ‘brave Burgers en nuttige
menschen [...] met één woord, tot edelaartige Nederlanders’.33 Aan de andere kant
vormden de maandelijkse bijeenkomsten van het Nut een belangrijk bindmiddel voor
een brede elite die steeds tevredener werd over de eigen deugdzaamheid.34 Op een
dergelijke avond werd meestal door een der leden een rede gehouden, waarop -
interessant genoeg - geen discussie volgde. Daarmee werd recht gedaan aan de
bepaling in het reglement dat het Nut zijn doel trachtte te bereiken door ‘alle
godsdienstige en burgerlijke verschillen’ zorgvuldig te vermijden.35 Daarna kwam
aan de orde waar het eigenlijk om ging: het genoeglijk samenzijn. Men zette zich
aan tafeltjes, dronk wijn en rookte pijp. Dit was een buitengewoon effectief middel
tegen de aanwezigheid van vrouwen, want het gold als uiterst onfatsoenlijk om in
aanwezigheid van dames te roken. Dit leidde dus tot het wegblijven van de vrouwen,
op enkele speciale avonden na. Zo konden de heren rustig spreken over
deugdzaamheid en de waarde van het huiselijk leven. Het openbare leven, zoals zich
dat op straat afspeelde, werd als riskant beschouwd. Daar immers lokten de
verleidingen van allerlei ondeugdzaamheid, zodat het beter was een strenge scheiding
aan te brengen tussen deze buitenwereld en de binnenwereld van het gezinsleven,
het domein van de vrouw. Op dit punt was de situatie, ondanks alle verschil, in alle
standen gelijk. Vrouwen hadden immers slechts één taak: ‘namelijk vriendinnen,
echtgenooten, moeders en opvoedsters te worden.’36Zoals mannen vergeleken konden
wordenmetministers vanBuitenlandse Zaken, verantwoordelijk voor het onderhouden
van de noodzakelijke contactenmet de buitenwereld, zo konden vrouwen beschouwd
worden als ministers van Binnenlandse Zaken.
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Dit gedachtegoed was allerminst nieuw - het Nut zag in dit alles de dichter Jacob
Cats (1577-1660) als voorganger en richtte in 1827 zelfs een standbeeld voor hem
op in zijn geboorteplaats Brouwershaven -maar op drie manieren kreeg deze opvatting
over het verschil in functie tussen mannen en vrouwen in de samenleving meer
gewicht. Ten eerste was het een belangrijke stap in een ideologische conceptualisering
van het verschil van mannen en vrouwen, wat in de negentiende eeuw zou leiden tot
de opvatting dat mannen en vrouwen wezenlijk anders waren, dat er bijna sprake
was van twee geheel verschillende soorten mensen. Ten tweede werd dit ideaal, mede
dankzij de aanhoudende activiteiten van het Nut, verspreid over een aanzienlijk deel
van de bevolking. En ten derde werd hiermee het verschil tussen de geslachten
verbonden aan het nationale gevoel: een ‘edelaartige Nederlander’ werd geacht de
natie in mannen en vrouwen te splitsen en het openbare gedeelte van de natiestaat,
de publieke sfeer, voor zichzelf te reserveren.

Nederland lijkt in de eerste decennia van de negentiende eeuw vooral op een grote
hoeveelheid losse puzzelstukken: op afstand is wel te zien dat ze bij elkaar hoorden
in vorm en kleur, de rand was gelegd (de rijksgrens was in 1839 internationaal
vastgelegd) en op een nog betrekkelijk willekeurige plek was er wel een tekening in
gekomen (het staatsieportret van koning Willem I, in 1816 door Charles Howard
Hodges geschilderd), maar van dichtbij gezien viel op dat de stukken nergens aan
elkaar vastzaten. Het dagelijks leven was een aaneenschakeling van anders-zijn;
Nederlanders deelden nog slechts een ruimte. De grondslagen voor meer eenheid
waren wel gelegd, met name door de wettelijke uniformering van onderwijs,
belastingen en taalspelling, maar na de stormachtige gebeurtenissen rond 1800 leek
de vormgevingsenergie van
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de middenklasse meer besteed te worden aan het opbouwen van een civiele
maatschappij dan aan de vorming van een politieke gemeenschap. Dit laatste zou
immers politiek debat vergen en daartoe ontbrak het zowel aan de neiging tot
ideologische differentiatie als aan de instrumenten als partijen en kranten. Dit alles
zou echter, gedwongen door de omstandigheden, er langzamerhand toch van komen.
De belangrijkste aanleiding daarvan was de nasleep van de Belgische opstand.
Was Nederland in 1830 nog enthousiast en eensgezind ten strijde getrokken tegen

de zich afscheidende Belgen, de daaropvolgende periode bevorderde toch de
verdeeldheid en daarmee de politisering. Willem I weigerde de voorwaarden te
accepteren waarop volgens de grote mogendheden de scheiding tussen Nederland
en België diende te worden voltrokken. Hij dacht dat zijn onderhandelingspositie
zou verbeteren door af te wachten. De ‘volhardingspolitiek’ hield onder andere in
dat het leger gemobiliseerd bleef, wat de staatsschuld enorm opjoeg. Aanvankelijk
werd dit beleid nog gesteund door de belangrijkste financiers aan de Amsterdamse
beurs, maar geleidelijk kroop daar toch de twijfel omhoog of dit wel langer zo vol
te houden viel. In 1839 wasWillem I ten slotte gedwongen het desbetreffende verdrag
te tekenen, waarna een herziening van de grondwet onvermijdelijk was.
Willem I had overigens inmiddels schoon genoeg van het regeren. In 1837 was

hij weduwnaar geworden en in zijn eenzaamheid had hij troost gevonden bij gravin
Henriëtte d'Oultremont de Wégimont. Toen hij zijn voornemen kenbaar maakte om
met haar te trouwen, ging er een storm van verontwaardiging door het land: het ging
hier om een dame die niet alleen uit een Belgische familie kwam, wat in de periode
van de ‘volhardingspolitiek’ niet erg op prijs werd gesteld, maar zij was nog katholiek
ook! Willem I liet de storm even uitrazen, trad in 1840 vrij abrupt af en
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trok zich met zijn geliefde terug in Berlijn, waar hij vier jaar later overleed. Hij werd
opgevolgd door zijn zoonWillem II, die misschien bereid was om de grondwet verder
aan te passen dan het verwerken van de afscheiding van België. En daarmee was de
geest der politisering uit de fles.

Eindnoten:

1 Geert Mak en Marita Mathijsen (red.), Lopen met Van Lennep. De zomer van 1823. Dagboek
van zijn voetreis door Nederland. Zwolle: Waanders, 2000, 115-116, 138, 150, 153.

2 Auke van der Woud, Het lege land. De ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848.
Amsterdam/Antwerpen: Contact, (1987) 1998, hoofdstuk 3 en 13; cf. A.M.A.J. van Driessen,
G.P. van der Ven, H.J. Wasser, Gij beken eeuwigvloeijend. Water in de Streek van Rijn en
IJssel. Utrecht: Stichting Matrijs, 2000.

3 Wilbert van Vree,Nederland als vergaderland. Opkomst en verbreiding van een vergaderregime.
Groningen: Wolters-Noordhoff, 1994; Maarten Prak, Republikeinse veelheid, democratisch
enkelvoud. Sociale verandering in het Revolutietijdvak. 's-Hertogenbosch 1770-1820. Nijmegen:
Sun 1999; voor een even beknopte als indringende vergelijking tussen de Republiek en een
aantal andere staten: G. de Bruin, ‘Het politieke bestel van de Republiek: een anomalie in het
vroegmodern Europa?’ in Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der
Nederlanden 114 (1999), 16-38.

4 Jan Luiten van Zanden en Arthur van Riel, Nederland 1780-1914. Staat, instituties en
economische ontwikkeling. Amsterdam: Balans, 2000, 109-208.

5 Theo Veen, De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk. Nijmegen:
Stichting Ars Aequi, 1994.

6 K.P.C. de Leeuw, Kleding in Nederland 1813-1920. Van een traditioneel bepaald kleedpatroon
naar een begin van modern kleedgedrag. Tilburg: s.n., 1991, 324-326.

7 Lode Wils, ‘Het Verenigd Koninkrijk van koning Willem I (1815-1830) en de natievorming’
in Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 112 (1997),
502-516; cf. C.A. Tamse en E. Witte (red.), Staats- en Natievorming in Willem I's Koninkrijk.
Brussel/Baarn: VUBPress/Bosch & Keuning, 1992.

8 N.C.F. van Sas (red.), Vaderland. Een geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw tot 1940.
Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999.

9 P.G. van IJsselmuiden, Binnenlandse Zaken en het ontstaan van de moderne bureaucratie in
Nederland 1813-1940. Kampen: Kok, 1988, 25 e.v.

10 Mak en Mathijsen, Lopen met Van Lennep, 260.
11 Robert van der Laarse, Bevoogding en bevinding. Heren en kerkvolk in een Hollandse

provinciestad, Woerden 1780-1930. 's-Gravenhage: Stichting Hollandse Historische Reeks,
1989; Jos Leenders, Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen. Families, standen en
kerken te Hoorn in het midden van de negentiende eeuw. 's-Gravenhage: Stichting Hollandse
Historische Reeks, 1992; HughMcLeod,Religion and the People of Western Europe 1789-1970.
Oxford: Oxford University Press, 1981.

12 Th. Clemens, ‘De terugdringing van de rooms-katholieken uit de verlicht protestantse natie’ in
Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 110 (1995), 27-39.

13 Hans Knippenberg, De Religieuze Kaart van Nederland. Omvang en geografische spreiding
van de godsdienstige gezindten vanaf de Reformatie tot heden. Assen/Maastricht: Van Gorcum,
1992, 61.

14 Peter Raedts, ‘Tussen Rome en Den Haag: de integratie van de Nederlandse katholieken in kerk
en staat’ in Henk te Velde en Hans Verhage (red.), De Eenheid en de Delen. Zuilvorming,
onderwijs en natievorming in Nederland 1850-1900. Amsterdam: Spinhuis, 1996, 29-44.

15 David Bos, In dienst van het Koninkrijk. Beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in
negentiende-eeuws Nederland. Amsterdam: Bert Bakker, 1999.

Piet de Rooy, Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813



16 David Cannadine, Class in Britain. Londen: Penguin, 2000.
17 A. Vermaas, S.W. Verstegen en J.L. van Zanden (red.), ‘Income inequality in the 19th century:

evidence for a Kuznets curve?’ in Lee Soltow en Jan Luiten van Zanden, Income and wealth
inequality in the Netherlands 16th-20th century. Amsterdam: Spinhuis, 1988, 154-174.

18 Joke Spaans, Armenzorg in Friesland 1500-1800. Publieke zorg en particuliere liefdadigheid
in zes Friese steden. Hilversum: Verloren en Leeuwarden: Fryske Akademy, 1997.

19 H. Algra (red.),Kroniek van een Friese boer. De aantekeningen (1821-1856) van DoekeWijgers
Hellema te Wirdum. Franeker: Wever, 1978, 243-244.

20 Geciteerd naar Goffe Jensma, Het rode tasje van Salverda. Burgerlijk bewustzijn en Friese
identiteit in de negentiende eeuw. Leeuwarden: Fryske Akademy, 1998, 40.

21 Berekend door Charles Tilly, ontleend aan Catharina Lis, Hugo Soly en Dirk Van Damme, Op
vrije voeten? Sociale politiek in West-Europa (1450-1914). Leuven: Kritak, 1985

22 E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België. Amsterdam:
Agon, (1978) 1986, 1, 120-121.

23 G. de Clercq, ‘Louis Blanc’ in De Gids 10 (1846), 7-33, 43-78 en 131-162.
24 Sandra Bos, ‘Beroepsgebonden onderlinges 1500-1800: gilden- en knechtsfondsen’ en Joost

van Genabeek, ‘Onderlinges’ in J. van Gerwen en M.H.D. van Leeuwen (red.), Studies over
zekerheidsarrangementen. Risico's, risicobestrijding en verzekeringen in Nederland vanaf de
Middeleeuwen. Amsterdam/DenHaag: Nederlandsch EconomischHistorischArchief enVerbond
van Verzekeraars, 1998, 91-140 en 317-348.

25 Marco H.D. van Leeuwen, ‘Armenzorg 1800-1912: erfenis van de Republiek’ in Van Gerwen
en Van Leeuwen (red.), Studies over zekerheidsarrangementen, 276-326.

26 Lodewijk Blok, Stemmen en kiezen. Het kiesstelsel in Nederland in de periode 1814-1850.
Groningen: Wolters-Noordhoff/Forsten, 1987.

27 Van Zanden en Van Riel, Nederland 1780-1914, 145.
28 Jaco Schouwenaar, Tussen Beurs en Binnenhof. J.W. van den Biesen en de politieke journalistiek

van het Handelsblad (1828-1845). Amsterdam: Prometheus, 1999, 90-112.
29 J.C. Boogman, Rondom 1848. De politieke ontwikkeling van Nederland 1840-1858. Bussum:

Unieboek, 1978, 9.
30 Geciteerd naar E.H. Kossmann, ‘Hollandse middelmaat: De Gids 1837-1987’ in idem,

Vergankelijkheid en continuïteit. Opstellen over geschiedenis. Amsterdam: Bert Bakker, 1995,
47-59 (citaat Van der Palm 50).

31 Geciteerd naar W.H. Posthumus-van der Goot en Anna de Waal (red.), Van moeder op dochter.
Utrecht: Bruna, (1948) 1968, 13.

32 H. Kretzer in 1849, geciteerd naar Kaat Wils, De omweg van de wetenschap. Het positivisme
en de Belgische en Nederlandse intellectuele cultuur, 1845-1914. Dissertatie Katholieke
Universiteit Leuven 2000, 101, cf. 230.

33 Geciteerd naar Bernard Kruithof, Zonde en deugd in domineesland. Nederlandse protestanten
en problemen van opvoeding, zeventiende tot twintigste eeuw. Groningen: Wolters-Noordhoff,
1990, 60-95.

34 Joost Kloek enWijnandMijnhard, 1800. Blauwdrukken voor een samenleving. Den Haag: Sdu,
2001, met name 583-586 over de spanning tussen de ‘egalitaire en elitaire burgercultuur’.

35 Leenders, Benauwde verdraagzaamheid, 215-219.
36 A.J. Lastdrager, ‘Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het

Nederlandsche karakter’ (1820), geciteerd naar Kruithof, Zonde en deugd, 72.

Piet de Rooy, Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813



46

II De scheiding van staat en natie: 1840-1857

‘Hoezeer de belijders der verschillende godsdienstige gezindheden geene blijken
van bijzondere onverdraagzaamheid hebben gegeven, zoo wordt niettemin hier en
elders bij voortduring tusschen Roomschen en onroomschen een zekere spanning
waargenomen, welke men wel wenschen zou, dat opgeheven konde worden. Dit is
nogthans moeijelijk, zoo niet onmogelijk.’
Jaarverslag Gouverneur in de provincie Noord-Holland 28 mei 1844.

De moderne politiek in Nederland werd mogelijk gemaakt door de grondwet van
1848. Het vaderschap van deze wet kwam zonder enige twijfel één man toe: Johan
Rudolph Thorbecke (1798-1872). Het was een bijzondere man, al was het maar
omdat hij buiten het gewone patroon viel: hij kwam niet uit Holland (maar was in
Zwolle geboren), hij behoorde niet tot de aristocratie (zijn vader was een min of meer
mislukkend tabakshandelaar) en hij was geen lid van de Hervormde Kerk (hij was
luthers). In zekere zin was hij maar ten dele Nederlands: zijn familie kwam
oorspronkelijk uit Duitsland en na zijn studententijd had hij nog geruime tijd in
Duitsland rondgezworven, waar hij in contact was gekomen met de Romantiek en
met zijn latere echtgenote. Hij was zijn universitaire carrière begonnen in België en
na de opstand van 1830 was hij hoogleraar geworden aan de universiteit van Leiden,
waar hij zich vooral verdiepte in de ontwikkeling van het Nederlands staatsrecht.
Met deze levensloop was hij een van de weini-
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gen die verder hadden gekeken dan Holland en die vertrouwd waren met de
internationale cultuurstromingen en de grote vraagstukken van zijn tijd.
Naar zijn mening werd burgers vrijwel iedere invloed op de politiek onthouden,

begrijpelijkerwijs hadden ze er dan ook geen enkele belangstelling voor. Dat moest
anders: een nieuwe grondwet zou de betrokkenheid van de burgers bij het debat over
het algemeen belangmoeten bevorderen. Sinds de Franse Revolutie had de staat zich
in toenemende mate met de burgers bemoeid, had hun steeds meer verplichtingen
weten op te leggen en daar had dus een toenemende zeggenschap van de burgers
over de staat tegenover moeten staan. Deze gedachte had hij in 1844 uitgewerkt in
zijn essayOver het hedendaagsche staatsburgerschap. Hij schreef hierin dat de staat
zich ‘het bijzonder leven der ingezetenen, hunne veiligheid, huishoudelijke welvaart,
zedelijke beschaving, onvergelijkelijk meer, dan vroeger’ aantrok, maar dat daardoor
de burgers ‘in eene tot dusver ongekende afhankelijkheid van de oppermagt’ gekomen
waren.1 Er moest paal en perk gesteld worden aan de bemoei- en regelzucht. Was de
passiviteit van de burgers niet het gevolg van het patriarchale bewind van Willem I?
De grondwet moest bevorderen dat er aan burgers ruimte werd gelaten om hun eigen
overtuigingen te volgen en eigen belangen na te streven. Daarommoest de grondwet
ook allerlei belemmeringen opruimen en een duidelijke scheiding aanbrengen in
verantwoordelijkheden tussen politiek en economie, tussen kerk en staat, tussen staat
en maatschappij.
Deze nieuwe, dynamische burgerzin vergde wel kwaliteiten: slechts een zeker

niveau van opleiding en een zeker bestaansniveau konden de garantie bieden dat de
kiesgerechtigden zich ook inderdaad als vrije, autonome burgers in het debat over
het algemeen belang mengden. Ze mochten niet te arm zijn, want dan
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zouden hun stemmen gemakkelijk te koop zijn, of zo achterlijk dat ze de draagwijdte
van de discussie niet konden overzien. Vandaar dat Thorbecke het censuskiesrecht
voorstond, dat wil zeggen dat alleen zij het kiesrecht zouden krijgen die een zeker
bedrag aan belastingen betaalden. Op de wat langere termijn zou vrijwel iedereen
aan de eisen kunnen voldoen; op dat moment kon algemeen kiesrecht worden
ingevoerd.Met een grote intellectuele integriteit wees hij overigens op het zorgelijke
verschijnsel van het industrieel kapitalisme, zoals zich dat in Groot-Brittannië en
België ontwikkeld had. Dit kapitalisme zou de afstand tussen de standen weleens
kunnen vergroten, een steeds grotere kloof veroorzaken tussen een groep rijken die
steeds rijker werd tegenover een arbeidersbevolking die steeds armer zou worden.
Wat zou in die situatie wetgeving nog werkelijk betekenen, ‘tenzij ironie’? Het
kapitalisme kon dus de groei van een burgerlijke gemeenschap onmogelijk maken,
ja zelfs tegengaan; ‘bekwaamheid en verdienste’ zouden niet meer tot haar recht
komen en de oude tegenstellingen tussen de standen vervangen worden door een
nieuwe, ‘onoverklimbare grens tusschen bevoegden en onbevoegden’. Hij gaf toe
hier geen antwoord op te hebben: ‘Wie vindt den toon, waarin deze dissonant zich
oplost?’

Zwarte jaren

Het zag er overigens aanvankelijk niet naar uit dat de voorstellen van Thorbecke
werkelijkheid zoudenworden. In 1840was slechts een bescheiden grondwetswijziging
doorgevoerd, maar verdere aanpassingen werden eensgezind tegengehouden.Willem
II bleek een wispelturig koning. In algemene zin was hij wel tegen de onderdrukking
van minderheden; zo maakte hij een einde aan het lastig vallen van de aanhangers
der Afscheiding van 1834 en ontwikkelde hij goede relaties met een aantal
katholieken. Maar hij
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had niet veel belangstelling voor de dagelijkse beslommeringen van het bestuur en
ook ging hij iets te innige contacten aanmet een aantal bedenkelijke figuren, chanteurs
en profiteurs. Daarmee waren de jaren veertig een wonderlijke periode, vol zorgen
en geruchten. De soms wilde buitenlandse politiek van Willem II - hij streefde nog
een tijdje hardnekkig naar herstel van de band met België - veroorzaakte nogal wat
onrust; zijn pogingen om op het terrein van kerkorganisatie en onderwijs meer ruimte
te bieden aan orthodoxe protestanten en katholieken riepen zoveel protesten op dat
er weer haastig van werd afgezien.
Geleidelijk groeide de overtuiging dat de ‘staatsregeling’ moest worden veranderd:

de politieke betekenis van het parlement zou nadrukkelijk groter moeten worden.
De oude, sterk aristocratische elite wilde echter van geen verandering horen en de
Amsterdamse financiële elite was tevreden met een steviger greep op het bewind na
1840, zodat het handjevol oppositionele ‘liberalen’ rond Thorbecke geen voet aan
de grond kreeg, zij het dat hij langzaammaar zeker wel steeds meer de naam verwierf
the man of destiny te zijn. Zijn tijd zou echter pas aanbreken in het revolutiejaar 1848.
In januari 1848 schreef Karl Marx in de rue d'Orléans te Brussel, gehuld in een

dichte sigarenwalm, zijn Communistisch Manifest voor de net opgerichte Bund der
Kommunisten, waarvan het hoofdkwartier in Londen was gevestigd. Het was een
partij van niks, maar het manifest zou naam maken. Het opende met de beroemde
zin: ‘Een spook waart door Europa - het spook van het communisme. Alle machten
van het oude Europa hebben zich tot een heilige drijfjacht tegen dit spook verbonden,
de paus, de tsaar, Metternich en Guizot, Franse radicalen en Duitse politiemannen.’
Na dit openingsschot volgde een opmerkelijke lofzang op de bourgeoisie, die in

de geschiedenis ‘een hoogst revolutionaire rol’
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had gespeeld. Het was immers deze klasse die alle oude verbanden (‘alle feodale,
patriarchale, idyllische verhoudingen’) had vernietigd en een globalisering van de
economie had afgedwongen waardoor ‘de oude plaatselijke en nationale
zelfgenoegzaamheid en afgeslotenheid’ doorbrokenwerd: zowelmaterieel als cultureel
was de wereld één geworden. Maar deze revolutionaire klasse had ook haar eigen
doodgravers geschapen: de proletariërs. Deze zouden zich steeds meer gaan verzetten
tegen een mensonwaardig geworden bestaan. Daartoe zouden ze zich aaneensluiten
en zich opmaken voor een gewelddadige eindstrijd met de bourgeoisie. En de laatste
zinnen van het manifest waren duidelijk: ‘Dat de heersende klassen sidderen voor
een communistische revolutie! De proletariërs hebben daarbij niets te verliezen dan
hun ketenen. Zij hebben een wereld te winnen. Proletariërs aller landen, verenigt U!’
Het manifest was nog niet van de persen gerold toen het nieuws zich verspreidde:

op 23 februari was in Frankrijk de revolutie begonnen. DeGallische haan had gekraaid
en ook de Duitse gebieden waren wakker geworden: in Wenen (13 maart) en Berlijn
(18 maart) braken opstanden uit. Het stervensuur voor de bourgeoisie bleek echter
niet te zijn aangebroken. Integendeel: vanaf dat moment zou de zegetocht van de
burgerlijke cultuur in Europa pas echt aanvangen, onder de patronage van het oude
regime. In de Duitse gebieden kwam een proces op gang van eenwording onder
leiding van de Pruisische Hohenzollern (tot 1918), in Wenen besteeg Frans Jozef in
1848 de troon en bleef tot 1916 keizer en koning van Oostenrijk en Hongarije en in
Frankrijk vestigde een neef van Napoleon als keizer Napoleon III tussen 1852 en
1870 een modern-autoritair regime.

In Nederland verliepen de gebeurtenissen in 1848 eender en tegelijk anders dan in
de omringende landen. Ook hier waren prole-
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tariërs in opstand gekomen, wat ook wel begrijpelijk was gezien de economische
ontwikkelingen in de jaren veertig, vooral in de ‘zwarte jaren 1845-1849’.2 Er heerste
groot gebrek aan werkgelegenheid en tot overmaat van ramp werden de dagelijkse
levensmiddelen duur. In de zomer van 1845 bleken de aardappels aangetast te zijn
door een schimmelziekte, wat zich het jaar daarop herhaalde. In 1846 trad bovendien
eenmuizenplaag op, waardoor de oogst van tarwe tot tweederde, die van rogge (onder
meer ook door het optreden van ‘roest’) tot de helft van de normale opbrengst was
ingekrompen. In deze jaren deden zich bovendien achtereenvolgens op grote schaal
malaria, griep en cholera voor. Zelfs het weer zat tegen: de winters van 1846-1847
en 1847-1848 waren lang en streng. In tal van steden braken voedselrelletjes uit,
werden winkels geplunderd enmoest soms gewapenderhand de orde worden hersteld.
Deze oproerige bewegingen waren in eerste instantie een reactie op de erbarmelijke

levensomstandigheden, maar er leek verband en doel in te worden gebracht door de
opkomst van een oproerige pers. Dit is van belang omdat daarmee de publieke
openbaarheid - die tevoren beperkt was gebleven - niet alleen omvangrijker werd,
maar ook sociaal gelaagder, omdat grotere delen van de bevolking nu betrokken
raakten bij het debat over de kwaliteit en inrichting van de samenleving. Er waren
verschillende kranten op de markt gekomen, die ‘lilliputters’ werden genoemd omdat
ze zo klein waren (10 bij 16 centimeter). Door deze geringe omvang vielen zij buiten
de belasting op dagbladen, waardoor ze zeer goedkoop konden blijven. Naar schatting
was in 1845 de totale oplage van dit soort krantjes tien- à vijftienduizend exemplaren
(in vergelijking: de oplage van het belangrijkste dagblad, het Algemeen Handelsblad,
had een oplage van ongeveer 5500 exemplaren).
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De lilliputters waren onfatsoenlijke geschriften, die net zoals de huidige boulevardpers
de aandacht probeerden te vangenmet roddels over de handel en wandel van de elite,
omringd door even gruwelijke als smakelijke verhalen over moord en doodslag. Toch
werd deze pers het voertuig van een radicale oppositie tegen het bestaande politieke
regime. Zo kwamen voorstellen aan de orde om de belastingen voortaan naar
draagkracht te heffen, alsook het politieke bestel drastisch te democratiseren (door
te pleiten voor rechtstreekse verkiezingen met algemeen stemrecht). Dit laatste punt
werd veelal ondersteund door een verwijzing naar de zoveel democratischer grondwet
in België. De lilliputters wezen op de ellendige levensomstandigheden van de lagere
standen, maar spraken vooral bezorgdheid uit over een verscherping van een
tweedeling in de samenleving, waardoor op termijn slechts twee standen zouden
overblijven: ‘heeren en slaven’, en geen ‘burgerstand’ meer.3 Vandaar ook dat ze
juist de lagere burgerij en de fatsoenlijke handwerkslieden aanrieden om zich te
organiseren, zoals in Engeland en België. In de loop van 1846 werden de lezers in
Amsterdam nadrukkelijk opgeroepen om die voorbeelden te volgen. En aangezien
iedereen, hoe arm hij ook was, wel een borreltje dronk, zouden cafés de
kristallisatiepunten kunnen zijn van de samenvoeging van losse individuen ‘tot een
ligchaam’, dat zich bijvoorbeeld op nieuwjaarsdag op een centraal plein in de stad
zou moeten vertonen.
Vooralsnog hadden dergelijke oproepen heel weinig effect, maar dit veranderde

doordat op 14 februari 1847 ook een kern van organisatie werd opgericht in
Amsterdam, een Nederlandse afdeling van de internationale Bund der Kommunisten,
genaamd Vereeniging tot Zedelijke Beschaving van de Arbeidende Klasse. Zo'n
vijftig handwerkslieden werden er lid van, vrijwel uitsluitend Duitsers (meest
kleermakersknechts en houtbewerkers), die overigens
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na verloop van tijd pogingen gingen ondernemen ook Nederlandse, althans
Amsterdamse arbeiders te bereiken en tot organisatie aan te sporen.
Bij alle verscheidenheid aan oppositie, zowel in de hogere burgerij als onder de

handwerkslieden, heersten grote ambivalenties over de rol en functie van de koning.
Enerzijds werd hij gezien als een wispelturig aristocraat, het verzamelpunt van alle
reactionaire krachten, anderzijds verwachtte men van hem de beslissende stappen
om het staatsbestel aan te passen aan de nieuwe tijden. De liberalen vreesden dat een
verder uitstel van een politieke vernieuwing wel eens tot opstand en chaos kon leiden.
Of zou men zo lang talmen, vroeg de Arnhemsche Courant (oplage 500 exemplaren)
zich op 6 februari 1848 af, dat het tot ‘democratie’ zou komen, of nog erger, tot
‘heilloos communismus’? Het land stond in deze analyse dus voor de simpele keus:
‘Hervorming of Revolutie!’4

Allen keken naarWillem II: hij was de enige die de zaak in beweging kon brengen.
Dat deed hij ook. De berichten over de opstand in Parijs werden in maart gevolgd
door de onheilsboodschap dat ook in Berlijn het volk de straat had veroverd. Zou
zich iets dergelijks ook in Den Haag voordoen? De koning koos voor een vlucht naar
voren: op 13 maart ontbood hij de voorzitter van de Tweede Kamer en deelde hem
mee dat hij gaarne een fundamentele grondwetswijziging tegemoet zag. Hij voegde
eraan toe dat hij deze stap ‘geheel uit eigen beweging zonder daarover met zijn
ministers te raadplegen’ gezet had: die werden dus nu als zondebokken de wei
ingestuurd. In een verklaring aan een aantal buitenlandse gezanten werd hieraan
toegevoegd dat de koning in ‘vierentwintig uur van zeer conservatief zeer liberaal
is geworden’ en had besloten datgene te laten gebeuren waartoe men hem anders
wel gedwongen zou hebben. De extra nummers van de dagbla-
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den schreven in chocoladeletters: ‘Leve de Koning! Leve de Hervorming!’ En daarop
volgde een korte periode van grote doortastendheid.

Grondwetswijziging

Er was slechts één man aan wie iedereen dacht om aan het verlangen van de koning
te voldoen: Thorbecke. Deze begon 18 maart aan zijn werkzaamheden als voorzitter
van een commissie die de tekst moest ontwerpen, op 27 maart was de commissie het
eens, op 12 april kon het geheel aan de koning overhandigd worden, die de volgende
dag zijn fiat gaf. Met deze grondwet moesten de voorwaarden worden geschapen
voor een echte ‘nationalen Staat’. Volgens de toelichting van Thorbecke betekende
dit dat vooral ‘eene andere en oneindig grootere medewerking der burgerij, dan tot
dusver’ tot stand moest worden gebracht: ‘Eene Staatsregeling kan den politischen
zin en wil, hiertoe noodig, niet scheppen; maar zij kan dien onderdrukken, of wekken
en bevorderen. De Grondwet sloot volkskracht buiten; zij moet die nu in alle aderen
des Staats trachten op te nemen. [...] De Grondwet heeft Staatsburgerschap, de eerste
drijfveer onzer eeuw, zooveel zij kon, laten slapen. Om hartstogt te mijden, brak zij
de ziel. De burgerij had tot hiertoe het besef, dat zij mederegeerde, niet. Zonder dit
besef evenwel rust de Staat niet op nationalen kracht; en zonder hoog ontwikkelde
nationale kracht wordt heden ten dage geen Staat bewaard.’5

De bestaansgrond van het land in internationaal opzicht werd dus nauw verbonden
met de organisatie van een actieve deelname van de burgers aan de besluitvorming
over het algemeen belang. Dit leidde tot het terugdringen van het patriarchale systeem
zoals Willem I dat had vormgegeven: een definitieve scheiding van kerk en staat, de
volledige ministeriële verantwoordelijkheid, het vastleggen van een grotere
openbaarheid door de vrijheid van druk-
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pers en van vereniging te garanderen en een principiële wijziging in het kiesrecht.
Vooral dit laatste zorgde voor veel beroering.
Leden van de TweedeKamer waren tot dan toe via een ingewikkeld getrapt systeem

verkozen. De kiezers werd niet voldoende wijsheid toegedacht om zelf uit te maken
wie hen zouden vertegenwoordigen. Daarnaast zorgde dit systeem voor een duidelijk
overwicht van een landelijke aristocratie en een kleine, maar machtige stedelijke
elite uit de financiële wereld en de daarmee verbonden handel. Volgens het nieuwe
systeem zouden de kiezers een rechtstreekse invloed hebben, maar niet iedereen werd
als kiezer erkend. Kiezers moesten dit recht waardig zijn, dat wil zeggen beschikken
over zelfstandigheid. En, zoals Thorbecke eens schreef: ‘De zelfstandigheid van het
individu vordert eigendom, en regt op zaken, die alleen van hem afhangen, en
waarover hij tot voldoening zijner bijzondere behoeften uitsluitend beschikt.’6

Kiesrecht was dus afhankelijk van de hoeveelheid directe belastingen die men
betaalde. Het merkwaardige gevolg was dat terwijl vóór 1848 ongeveer 90 000
mensen het kiesrecht hadden, dit aantal nu gereduceerd was tot 80 000 van de
ongeveer drie miljoen Nederlanders (10,5% van de mannelijke bevolking van 23
jaar en ouder, dat wil zeggen zo'n 2,5% van de totale bevolking). Dit directe kiesrecht
voor de Tweede Kamer kwam er overigens alleen door, omdat tegelijkertijd werd
vastgelegd dat de Eerste Kamer, die Thorbecke had willen afschaffen, gekozen zou
worden door de leden van de Provinciale Staten. Daarmee was althans nog iets van
het oude behouden, tot op de dag van vandaag.7

Al met al was een systeem gekozen dat allerminst wortelde in de progressieve
gedachte van volkssoevereiniteit. Volgens Thorbecke was ten eerste niet vast te
stellen wat de ‘werkelijke wil der menigte of meerderheid’ is, maar afgezien daarvan
moest een afgevaardigde ook helemaal niet willen om iets dergelijks te vertegen-
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woordigen. Hij moest zich richten op ‘hetgeen de natie, indien zij het goede en regte
wilde, zou willen’. In de grondwet van 1848 was dus niet het volk, maar de
vertegenwoordiging soeverein.8Daarmee was de grondwet een beetje ouderwets. De
mogelijkheden waren geschapen voor een grotere participatie van de bevolking, maar
veel zou afhangen van de mate waarin die grondwet daadwerkelijk zou gaan
functioneren. En daar kwammeteen de eerste teleurstelling voor Thorbecke: hij werd
gepasseerd voor het ministerschap. Hij was er buitengewoon verontwaardigd over -
hij zag het als ‘verraad’ - maar het had in ieder geval het voordeel dat zijn grondwet
door soepeler politici dan hij was door de overwegend conservatieve Tweede Kamer
zou worden geloodst (met enige druk van de koning overigens). Pas in de loop van
1849 werd hij minister van Binnenlandse Zaken en kon hij zich zetten aan de
wetgeving die noodzakelijk voortvloeide uit de grondwet (kieswet, gemeente- en
provinciewet).

Te midden van alle opwinding die een handjevol liberalen plotseling op een centrale
plaats in het politieke bestel had geplaatst, kwam er in Amsterdam een clandestiene
zending binnen van honderd exemplaren van het Communistisch Manifest. De leden
van de Vereeniging tot Zedelijke Beschaving konden hierin lezen dat zij geacht
werden ‘iedere revolutionaire beweging tegen de bestaande maatschappelijke en
politieke toestanden’ te ondersteunen en zij namen dat ter harte. Ze plakten 's nachts
een oproep aan ‘alle Ambachts- en Werklieden’ op, waarin hun werd voorgesteld
op 24 maart 1848 bijeen te komen op de Dam te Amsterdam ‘ten einde aldaar zich
mannen zullen bevinden, die hunne belangen zullen behartigen, en alzoo middelen
zullen beramen om in dit algemeen belang hun lot te verbeteren’. Het werd die dag
druk op de Dam, maar het werd ook een jammerlijke mislukking. Aan-
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gezien niemand het woord nam, werd demassa roerig, opgeschoten jongens begonnen
ruiten in te gooien en verschillende optochten trokken door de stad om oude
rekeningen te vereffenen. Het stelde uiteindelijk allemaal weinig voor en het was
met minimaal geweld te onderdrukken.9

De gebeurtenissen boden de vooruitstrevend liberalen de mogelijkheid om zich
krachtig te distantiëren van radicale opposanten, die zij tevoren als bondgenoten
hadden gebruikt in het opvoeren van de sociaal-politieke druk. En in de kleine
oppositiepers werd in het najaar van 1848 teleurgesteld geconstateerd: ‘Het volk
heeft geklaagd, blijken van misnoegdheid en ontevredenheid gegeven, en toen het
volk op bezuiniging en vermindering van lasten aandrong, heeft de regering gezegd:
“Wij zullen de grondwet nazien”, en het volk heeft zich hiermede laten sussen en
paaijen, alsof die grondwetsherziening den prijs van vleesch, zout en zeep zoude
verminderen en goedkoop brood verschaffen zoude.’ En toen de grondwet even
plechtig als feestelijk van de bordessen van de gemeentehuizen in Nederland werd
voorgelezen, werd kort opgemerkt dat dit alles het volk geheel onverschillig liet,
‘omdat de Natie zich in hare verwachting te leur gesteld, bitterlijk bedrogen zag. De
grondwet toch kan niet voeden, niet dekken, niet verwarmen, en het zal toch wel
hetzelfde wezen, of men onder eene goede dan wel onder ene slechte grondwet van
honger omkomt.’10

In dit commentaar werd de retoriek niet geschuwd, maar onjuist was het niet: latere
berekeningen laten zien dat er in de jaren veertig een scherpe daling van
voedselconsumptie optrad, de lengte van de jongens die voor militaire dienst gekeurd
moesten worden nam duidelijk af, huwelijken werden massaal uitgesteld en de
oplopende sterftecijfers wezen op een zwakkere weerstand als gevolg van
ondervoeding.11 En toch zou de grondwet van 1848, als symbool van de omslag op
vrijwel elk gebied in Nederland, van groot belang zijn.
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Vanaf het midden van de negentiende eeuw zou immers het debat opklinken over
wat voor soort ‘Nederland’ men eigenlijk wenste; het werd steeds luidruchtiger
gevoerd en leidde tot steeds grotere onenigheid, hetgeen nu eenmaal het gevolg was
van het feit dat geleidelijk aan ook steeds meer mensen eraan deelnamen. Dit was te
meer van belang waar Nederland tegelijkertijd een periode van economische groei
betrad. In de tweede helft van de eeuw vond de omschakeling plaats van een
agrarisch-ambachtelijk patroon naar een moderne industriële economie. Daarmee
veranderden vrijwel alle verhoudingen fundamenteel van karakter. De ‘geschiedenis’
handelt veel en graag over grote mannen en grote daden; over de grote meerderheid
van de bevolking valt immers niet veel meer te schrijven dan dat leven voor hen
overleven was. Vanaf deze jaren verbreidde zich echter een in wereldhistorisch
perspectief gezien fantastische welvaart: armoede werd van een absoluut een relatief
begrip. Steeds meer mensen veroverden een steeds grotere zeggenschap over eigen
leven. Het liberalisme dat met de grondwet van 1848 aan de macht kwam, schiep de
ruimte voor die verovering. De kritiek van de radicalen op deze grondwet zette de
toon voor het komende gevecht: ze wilden meer te eten hebben en daartoe deelnemen
aan het debat. Daarmee zou een steeds groter deel van de ongeveer drie miljoen
inwoners van het land ‘Nederlander’ worden.

Openbaarheid en centralisatie

De nieuwe grondwet was niet het gevolg van een revolutie of zelfs maar een duidelijke
greep naar de macht van de liberalen: de positie die ze nu innamen, was hun als het
ware opgelegd. Dit merkwaardige begin van een periode van liberale hegemonie
verklaart ook de trage verandering in het politieke personeel. Zo is becijferd dat in
de periode 1848-1877 van de honderd ministers niet
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minder dan 81 van adellijke of patricische afkomst waren; zeventien kwamen uit de
hogere burgerij en slechts twee uit de lagere burgerij.12 Desondanks was de
verandering in het politieke bestel aanzienlijk. Om te beginnen was hiermee de
traditionele spanning tussen het Huis van Oranje en de elite van de steden in het
westen van het land nu grotendeels opgelost: in de grondwet was vastgelegd dat de
koning ‘onschendbaar’ was en de ministers ‘verantwoordelijk’. Het zou nog wel
even wennen worden, maar het zwaartepunt in de politieke besluitvorming was
hiermee definitief verschoven van het koninklijk paleis naar de parlementaire
vergaderzalen. In samenhang daarmee zou de macht verschuiven naar de liberalen,
die steun kregen van de regionale elites buiten het westen van het land, met name
ook in het zuiden.
Er vond ook een belangrijke verandering van ambitieniveau plaats. KoningWillem

I had van Nederland een sterke staat willen maken die mee kon doen aan de grote
politiek, en ook Willem II stileerde zichzelf nog als een veldheer die met een groot
gebaar het lot van naties dacht te moeten bepalen. Het nieuwe bewind nam hier
afstand van en legde zich neer bij de gedachte dat Nederland een klein land was. Het
aandeel van de uitgaven voor defensie bijvoorbeeld daalde dan ook van 25% van de
totale begroting (jaren twintig) tot minder dan 15% (jaren vijftig). De ambitie richtte
zich nu op de bevordering van de ‘nationale kracht’: er zou ruim baanworden gemaakt
voor burgers die de gelegenheid moesten krijgen hun capaciteiten ten volle in te
zetten. Dit leidde op drie terreinen tot gericht beleid: de verdeling van
verantwoordelijkheden in de overheidsorganisatie moest duidelijk worden, het
onderwijs moest bevorderd worden om het intellectuele en morele niveau van de
bevolking te verhogen en het economisch verkeer moest zo vrij mogelijk worden
gemaakt.
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Dit laatste was mogelijk doordat vanaf ongeveer 1840 de inkomsten uit Nederlands
Oost-Indië sterk opliepen. Daardoor kon de staatsschuld kleiner worden (wat een
reductie betekende van de zware rentelast), de belastingdruk verminderen en grote
uitgaven gedaan worden voor de vernieuwing van de infrastructuur, met name de
aanleg van spoorwegen. De bevolking had voordeel van deze liberale politiek, want
zij merkte een gestage daling van de accijns, de indirecte belasting die op allerlei
dagelijkse uitgaven drukte. Om de verschuivingen simpel samen te vatten: het brood
werd aanzienlijk goedkoper, de alcohol werd duurder en ook de nieuwe openbaarheid
werd bevorderd door het afschaffen van het dagbladzegel per 1 juli 1869, waardoor
kranten betaalbaarder werden.13

De verandering van de overheidsorganisatie, noodzakelijk als gevolg van de
grondwet van 1848, is de bevolking misschien nog het meest opgevallen door de
invoering van een nieuwe gemeentewet (1851). Deze wet was een grote aanslag op
tal van oude en vertrouwde gewoonten en gebruiken. Demeest opzienbarendewellicht
was het feit dat hiermee het eeuwenoude onderscheid tussen stads- en
plattelandsbestuur werd opgeheven: voortaan was er slechts sprake van ‘gemeenten’.
Formeel was er zelfs geen verschil meer tussen grote en kleine gemeenten. Ook een
aantal andere veranderingen was ingrijpend. Veel besturen waren zo'n beetje in
handen van een beperkt aantal families, de elite had zich vast genesteld in de raad
(men had zitting voor het leven), verkiezingenwaren nauwelijksmerkbare rimpelingen
in het openbare leven en de vergaderingen waren besloten. De nieuwe wet bracht
hier verandering in door uit te gaan van (beperkte) zittingstermijnen, door
rechtstreekse keuze van raadsleden voor te schrijven en de verplichting op te leggen
dat de vergaderingen openbaar waren (‘de publieke zaak wil publiek behandeld
worden’). In elke gemeente was
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een ‘gemeenteraad’ het hoofd, met een ‘college van burgemeester en wethouders’
als dagelijks bestuur. De burgemeester had een bijzondere positie: hij werd niet
gekozen door de gemeenteraad, en zeker niet door de kiesgerechtigden uit de
gemeente, maar gekozen door de regering en benoemd door de koning (hij kon ook
alleen door de regering ontslagen worden). En daarmee was hij de spil van het
gemeentebestuur. Deze positie verschafte hem de mogelijkheid boven de twistende
partijen in de raad te staan, als vredestichter op te treden en zich te profileren als
‘wijs burgervader’. De regering had hiermee natuurlijk de mogelijkheid om zich zeer
direct te kunnen bemoeien met het beleid van de gemeente. In die zin is deze
gemeentewet een goed voorbeeld van de liberale vernieuwing: enerzijds verdergaande
gelijkschakeling en centralisatie, anderzijds afbreken van traditionele
gezagsverhoudingen en het organiseren van nieuwe mogelijkheden voor de burgerij,
hen als het ware uit te nodigen deel te nemen aan de discussie over het te voeren
beleid. Thorbecke heeft dan ook nadrukkelijk gestreefd naar de benoeming van
burgemeesters, die in deze geest ‘de nieuwe orde’ zouden bevorderen.14

Het duurde uiteraard nog even voordat het volle effect van deze vernieuwing
merkbaar werd. In Amsterdam bijvoorbeeld kwamen er wel drie kiesverenigingen
van uiteenlopende signatuur - een conservatieve, een vooruitstrevende en een
protestants-christelijke -, maar een derde van de kandidaten stond op alledrie de
lijstjes, wat niet wijst op een sterke politieke profilering. De belangstelling van de
kiezers was ook slechts matig: tot 1870 nam zelden meer dan een kwart van de
kiesgerechtigden de moeite om te gaan stemmen.15 De zo gewenste ‘publieke geest’
was lange tijd dus nauwelijks merkbaar in de gemeenten. De ‘nieuwe orde’ was in
zekere zin te modern: de grondwet legde niet zozeer nieuwe machtsverhoudingen
vast, maar opende slechts nieuwe mogelijkheden.
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Dit verklaart ook merkwaardige gevoel dat de grondwet zowel een heel beslissende
cesuur in de Nederlandse geschiedenis was, als een gebeurtenis die nog maar weinig
gewicht had omdat door alle betrokkenen de harde machtsvraag in 1848 omzeild
was. Het aanvaarden van de nieuwe grondwet kan daardoor beter gezien worden als
een betrekkelijk hoffelijk afscheid van de laatste resten van de republikeinse veelheid
en de aanvaarding van het moderne enkelvoud. Hoe democratisch dat enkelvoud zou
zijn, was nog volstrekt in de schoot der tijden verborgen. Dat zou op twee fronten
worden uitgevochten: enerzijds aangaande de verhoudingen binnen de driehoek
regering-koning-parlement en anderzijds over de verhouding tussen kerk en staat.
Het probleem was vooral dat die twee vraagstukken hopeloos in elkaar verstrikt
waren en dat er van de politiek dan ook al snel aanzienlijk meer gevergd werd dan
tevoren.

Partijvorming

Het morele gehalte van de bevolking, zo was de heersende gedachte, werd bepaald
door de godsdienst. Vandaar ook de nauwe samenwerking tussen kerkelijke en
overheidsorganen op het gebied van de armenzorg en de nadruk op de algemene en
christelijke deugden in het lager onderwijs. Een probleem was alleen dat het volk in
al zijn eenvoud weinig begreep van de christelijke leer. De leerstellige inhoud van
het geloof werd kinderen traditioneel op de lagere school bijgebracht door de
onderwijzer, maar vanaf het begin van de negentiende eeuw was dat niet meer
voldoende. Door de toenemende greep van de nationale staat op het lager onderwijs
werden de onderwijzers immers steeds meer gedwongen zich te beperken tot het
vertellen van mooie bijbelse verhalen en het aanprijzen van algemeen-christelijke
waarden en deugden. Voor het bijbrengen van de juiste betekenis daarvan, voor ‘leer-
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stellig onderwijs in godsdienst’, was alleen buiten schooltijd nog plaats. Vandaar dat
predikanten steeds meer aandacht gaven aan de catechisatie van de jeugd; de
Hervormde Kerk noemde dit in 1816 zelfs ‘een van de eerste en voornaamste
pligten’.16

Dit betekende overigens niet dat men er hoge verwachtingen van had. Een
beginnend predikant kreeg vaak het dringende advies om het niet te moeilijk te maken
en al tevreden te zijn met ‘uiterlijkheden’, met het onderhouden van de sociale vormen
waarin het christendom zich manifesteerde: getrouwe kerkgang en de pet afnemen
voor het gezag. Er viel zelfs veel voor te zeggen om het daarbij te laten, want als
gemeenteleden zich te veel gingen bemoeien met de inhoud van de kerkleer, dan
ontwikkelden zij vaak een onverdraaglijk fanatisme. In literaire vorm schilderde
Cornelis Eliza van Koetsveld in 1843 zijn lotgevallen als beginnend dominee in een
plattelandsgemeente. Geschokt beschreef hij zijn eerste ontmoetingen met
geloofsgenoten die vonden dat de leer van de kerk was afgezakt tot de verkondiging
van een algemene deugdenleer, waarbij Jezus Christus vooral een volmaakte burger
was en daarmee het fundament van alle orde in de maatschappij. Zo kreeg hij te
horen: ‘Ik hoor wel veel goeds in de kerk, maar niet genoeg den vloek der wet voor
de goddeloozen en de noodzakelijkheid der wedergeboorte voor alle menschen; en
ik vrees wel eens, dat sommigen zoo doende met eene uitwendige, burgerlijke deugd
zullen tevreden zijn...’
En dit was dan nog een gematigde variant, want bij het bezoek aan een man die

zich echt verdiept had in theologische geschriften van de geliefde ‘oude schrijvers’
ontaardde het gesprek al snel in een complete spraakverwarring - ‘het gelukte mij
niet, mijne partij bij één onderwerp en op eenen geregelden weg der redenering te
bepalen’ - en kreeg Van Koetsveld ten slotte honend toegevoegd: ‘Ach ja! Zoo
spreken de wijzen en schriftgeleerden dezer
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eeuw; maar hunne wijsheid is dwaasheid bij God, zij is het werk des Geestes niet.’17

Ook al bleef de verlichte burgerij doordrongen van de gedachte dat het christelijk
geloof een onmisbaar bindmiddel was in de samenleving, toch zou zij in het openbaar
zo min mogelijk gewicht toekennen aan duidelijke leerstellingen. Het geloof werd
steeds meer een privé-zaak die zoveel mogelijk beleefd moest worden binnen de
muren van kerk en huisgezin. In het openbare leven was nog slechts ruimte voor
rituele verwijzingen naar het deugdzame christendom, bijna per definitie een
christendom boven elke geloofsverdeeldheid, en dat wil dus vooral zeggen een mooi
en troostrijk geheel zonder veel specifieke inhoud. Langzaam maar zeker vond een
fundamentele verschuiving plaats in de verhouding tussen staat, kerk en
maatschappelijke orde: het traditionele ‘religieus regime’ was aan het verkruimelen.
De eerste uitingen van onvrede hierover vonden niet plaats op het terrein dat we

tegenwoordig ‘politiek’ noemen, maar op kerkelijk terrein. Een centrale figuur was
een merkwaardig lid van de elite, Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876). Hij
bewoonde een prachtig huis in het centrum van 's-Gravenhage, vlak bij het Torentje,
het kantoor van de minister van Binnenlandse Zaken; in de zomermaanden verbleef
hij op het buitengoed Oud-Wassenaar. Slechts een korte tijd had hij een betaalde
betrekking, het overgrote deel van zijn werkzaam leven besteedde hij aan het beheer
van een aanzienlijk vermogen en gaf hij aan het openbare leven.18Het is eenmisvatting
om hem simpelweg als een politicus te beschouwen. ‘Een Staatsman niet - een
Evangeliebelijder,’ stelde hijzelf vast.
Groens politieke activiteiten hadden in eerste instantie dan ook niet betrekking op

de staat maar op de kerk. In de jaren veertig vormde zich rond hem de
Antirevolutionaire en Confessionele
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Partij in de Nederlandsch Hervormde Kerk, die zich vooral verweerde tegen de
verslapping van het geloof: Jezus Christus was niet zomaar een voorbeeldig mens,
maar Gods Zoon, voor ons aan het kruis gestorven als teken van onze mogelijke
redding door Gods genade. Groen gaf daarmee vorm aan een religieuze stroming,
die het bestuur van de Hervormde Kerk wilde dwingen tot het handhaven van de
calvinistische leer, maar gezien de nauwe band tussen kerk en staat bracht hem dit
onvermijdelijk op politiek terrein. Het geloof was voor Groen ook niet uitsluitend
een privé-aangelegenheid: hij achtte het noodzakelijk zijn ‘levens- en
wereldbeschouwing’ uit te dragen in het parlement en hij riep gelijkgezinden op om
deel te nemen aan de politiek, om werk te maken van verkiezingen. Tegelijkertijd
bleef hij zich zijn leven lang verweren tegen de opvatting dat zijn ‘partij’ gereduceerd
kon worden tot een partij in de gewone, politieke betekenis.19 Ofschoon dit alles in
formele zin nog weinig voorstelde, en eigenlijk niet meer was dan één politicus die
geschriften verspreidde en een netwerk van ‘vrienden’ per correspondentie onderhield,
was hiermee een allereerste begin gemaakt met partijvorming.
In katholieke kringen was het overheersende geluid dat men zich vooral niet als

een partij diende te organiseren omdat hier slechts negatieve gevolgen van te vrezen
vielen. Het zou een indringender bestrijding van het katholicisme uitlokken en
bovendien het risico opleveren van interne verdeeldheid. Daarom was het maar het
beste om ‘op het terrein der staatkunde de godsdienst geheel terzijde’ te laten. Alleen
als gewetensbelangen in het geding kwamen, dienden katholieken zich in de politiek
ook als zodanig te manifesteren, maar voorlopig verdiende het de voorkeur de
liberalen te steunen in hun streven de scheiding tussen kerk en staat te voltrekken:
dat zou ook voor de katholieke kerk de meeste ruimte bieden.20
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Religie, vooral de intra- en interkerkelijke verhoudingen, was voor verreweg de
meeste mensen aanzienlijk belangrijker dan politiek of ‘staatkunde’ zoals het indertijd
genoemd werd. Het was zelfs eerder zo dat een deel van de politiek vooral gericht
was op het bewaren van een evenwicht binnen en tussen de verschillende religieuze
groepen en daarmee ook op het handhaven van een zekere afstand. Maar dat zou
steeds meer moeite gaan kosten: de motor achter de modernisering van de politiek
lag juist in de steeds inniger slangendans tussen kerk en politiek. Vooral in de jaren
vijftig werd het duidelijk dat de oppervlaktespanning dieWillem I over alle verschillen
en tegenstellingen had gelegd, door de grondwet van 1848 doorbroken was. Er brak
een langdurig gevecht uit over de vraag wat voor land Nederland eigenlijk was.

De protestantse natie

De eerste veldslag in dit gevecht ging over de armenzorg. De grondwet van 1848
schreef voor dat er een wet moest komen die deze zorg moest regelen. Thorbecke
diende in 1851 een ontwerp in, waarin hij duidelijk maakte dat de staat nu de plicht
had om te streven naar ‘eenheid van beleid’ op het gebied van de armenzorg: alle
burgers die niet in eigen onderhoud konden voorzien, hadden recht op een
gelijksoortige behandeling, die ‘onafhankelijk van willekeur’ moest zijn, zoals
omgekeerd het massale verschijnsel van de armoede zo'n groot maatschappelijk
kwaad was dat eendrachtig en beslist moest worden opgetreden; de ervaring leerde
immers ‘dat het aantal armen daar het grootst is, waar men hun het meeste geeft’.21

Omdit te bereiken was het noodzakelijk dat de staat inzage had in het reilen en zeilen
van alle organisaties en genootschappen die ondersteuning verleenden. Een
meerderheid van de Tweede Kamer zag dit als uiterst onfatsoenlijk én onwenselijk.
De staat had geen enkel recht om zich te bemoeien met
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de kerkelijke armenzorgfondsen en het door kerkelijke functionarissen gevoerde
beleid en bovendien zou het aanvaarden van een dergelijke verantwoordelijkheid
door de staat leiden tot een verhoging van de belastingen, wat als rampzalig werd
voorgesteld. Groen van Prinsterer was de belangrijkste woordvoerder van het eerste
argument, tal van liberalen brachten het tweede argument naar voren. Gezamenlijk
verwierp dit monsterverbond het voorstel van Thorbecke.
In de armenwet die vervolgens in 1854 werd aangenomen, kregen de kerken de

eerste keus bij de bedeling: zij mochten geheel zelfstandig uitmaken of en wie zij
hielpen; overheidsorganen (‘burgerlijk armbestuur’) mochten slechts tot ondersteuning
overgaan bij ‘volstrekte onvermijdelijkheid’. Dit betekende dat behoeftige
Nederlanders dus in eerste instantie lid van een kerkgenootschap waren en pas in
tweede instantie staatsburger. Thorbecke pleitte bij de behandeling van de wet voor
de gedachte dat ‘een beschaafde staat verpligt is, te zorgen zooveel mogelijk, dat
zijne leden niet van gebrek omkomen’, zoals het ook voor onderwijs zorg droeg.
Volgens Groen had de staat dat recht noch die plicht. ‘Niemand heeft tegenover den
Staat het regt om te leven.’22 Thorbecke vond de wet van 1854 dus te weinig en Groen
vond de wet te veel: beiden stemden dan ook tegen. De meerderheid in het parlement
vond waarschijnlijk dat Groen te principieel was en dat Thorbecke zich te weinig
gelegen liet liggen aan de mogelijke kosten. Rond de armenwet vond dus een gevecht
plaats over het burgerschap, met name op het gebied van de sociale rechten en
plichten, dat voorlopig besloten werd met een pragmatisch compromis. Het was nog
maar de vraag of dat ook mogelijk was bij een kwestie die zich tegelijkertijd
aandiende: de formele positie van de katholieke kerk.
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De Aprilbeweging van 1853

In Nederland was sinds het einde van de achttiende eeuw wel het katholieke geloof
toegestaan, maar niet de katholieke kerk als formele organisatie, door de paus vanuit
Rome geleid. Na de grondwet van 1848 wenste Rome over te gaan tot het inrichten
van een normale organisatie in de vorm van de benoeming van een aantal bisschoppen.
De regering had hier geen bezwaar tegen en ook niet veel bemoeienis mee, gezien
het grondwetsbeginsel ‘om de banden tusschen Staat en Kerk zoo veel mogelijk los
te laten’. Thorbecke zag ook hier een ‘toepassing van het laissez faire’.Wel realiseerde
de regering zich dat dit ‘eene teedere zaak’ was die de verhouding tussen katholieken
en protestanten onder druk kon zetten.23 Dat bleek maar al te waar.
Toen Rome in maart 1853 bekendmaakte dat nu ook in Nederland een reguliere

kerkprovincie zou worden ingesteld, met een aartsbisschop in Utrecht en bisschoppen
in Haarlem, Breda, Den Bosch en Roermond, brak een opgewonden stemming los
onder de protestanten. In een stroom van pamfletten, brochures en krantenstukken
werd het verleden opgeroepen: de Tachtigjarige Oorlog was toch niet vergeefs
gestreden? Het liberale Algemeen Handelsblad, dat in een kalm commentaar wees
op het grondwettelijk recht der katholieken om hun eigen organisatie in te richten,
verloor op slag de helft van zijn abonnees. Er kwam in april 1853 een beweging op
gang die gericht was op de koning. In een grote petitie werd hem verzocht zijn
goedkeuring aan het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie te onthouden, aangezien
deze ‘geheel in strijd [was] met den geest van het Nederlandsche Volk, hetwelk door
alle tijden heen, evenzeer op onafhankelijkheid van vreemde overheersching als op
betamelijke vrijheid van godsdienst den hoogsten prijs heeft gesteld.’
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In deze motivering is onmiskenbaar de gedachte vastgelegd dat Nederland bovenal
een protestantse natie was, waarbij de katholieken blij mochten zijn ruimhartig
gedoogd te worden. Het ‘adres’ werd binnen twee weken door zo'n 200 000 mensen
ondertekend (het aantal kiesgerechtigden was slechts zo'n 80 000). Alle ogen waren
nu gericht op de koning.

De koning was niet langer Willem II, die in 1849 aan een hartaanval was overleden,
maar diens zoon, die aanvankelijk een desperate poging had gedaan om aan het
koningschap te ontkomen. Willem III was een vrij onhandelbare man, die groot
bezwaar had tegen de beperkingen die de grondwet hem oplegde en die bovendien
een diepe persoonlijke afkeer had van Thorbecke, de personificatie van die grondwet.
Het kabinet had al verschillende keren zijn ontslag aangeboden nadat het door de
koning was beledigd. Er was in 1850 wel een soort verzoening tot stand gebracht,
maar even later was het weer raak: de koning weigerde zijn ministers te ontvangen
toen zij hem een gebruikelijke nieuwjaarsgroet wensten te brengen, aangezien zij
het vast veel te druk zouden hebben met hun bezigheden. De koning weigerde in
1851 ook de formeel noodzakelijke toestemming voor een bezoek van twee ministers
aan de grote wereldtentoonstelling in Londen, met als argument dat het toch niet
nodig was zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen in handel
en nijverheid, aangezien deze regering, zoals hij schreef, op dat punt een beleid
voerde van laisser faire. Een venijnig pesterijtje.24

Willem IIIwas getroffen door de Aprilbeweging; hij zag haar als de uiting van een
‘kinderlijke, echt kinderlijke liefde van zijn volk’ voor het Huis van Oranje, maar
hij zag er bovenal een mogelijkheid in om van de gehate Thorbecke af te komen. Bij
het in ontvangst nemen van de petitie op 15 april gaf hij de aanbieders
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dan ook niet het door de regering gesuggereerde antwoord, maar klaagde over de
grondwet die hem de handen gebonden had, zodat hij er helaas niet erg veel aan kon
doen. Dit fundamenteel ongrondwettelijke antwoord leidde tot de val van het kabinet
en vervolgens zelfs tot geruchten over een staatsgreep door de koning, zoals het jaar
tevoren in Frankrijk had plaatsgevonden. Dat het hier niet van kwam, had voor een
deel te maken met het feit dat de wispelturige koning geen geschikt middelpunt was
voor een nieuw bewind. Er was wel sprake van een omvangrijke mobilisatie van
mensen en gevoelens, maar deze had geen organisatorische bedding kunnen vinden.
Groen van Prinsterer bijvoorbeeld had een rol kunnen spelen, maar wees die af
aangezien hij zich ten slotte toch aan de grondwet wenste te houden. En de
actievoerders uit april, die enige tijd overwogen een conservatieve partij op te richten,
waren weliswaar anti-paaps en in die zin ook protestants, maar zagen tegelijkertijd
weinig in verdeeldheid van de bevolking en wensten dan ook uiteindelijk geen
partijvorming op basis van religieus verschil, eigenlijk zelfs niet van partijvorming
als zodanig. Ze hechtten daarvoor te veel aan het persoonlijke en losse karakter van
politieke bemoeienis. De beweging verliep dan ook snel.25

Deze hele affaire laat nog eens zien hoe broos de positie van liberalen in de
samenleving was. Hun grondwet bleef weliswaar overeind, maar vooral door gebrek
aan een krachtig alternatief. Al gold de grondwet ook voor katholieken, zij vielen
duidelijk buiten het idee ‘Nederland’, aangezien dat steeds sterker als protestantse
natie werd gedefinieerd. Katholieken waren wel staatsburgers, maar eigenlijk geen
‘Nederlanders’. Tot 1848 werd in het kabinet, dat in totaal uit negenministers bestond,
slechts één minister van katholieken huize opgenomen. Vanaf dat jaar werden
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het er twee, zij het dat katholieken bij voorkeur geen departementen kregen
toegewezen als Justitie en Binnenlandse Zaken, aangezien daar benoemingen werden
gedaan (rechters en burgemeesters): zo ver ging het vertrouwen niet. De latereminister
van Roomsch-Katholieke Eeredienst L.A. Lightenvelt merkte er in november 1848
over op: ‘Wat mij schokt meer dan ik kan uitdrukken, dat is, dat men een groote
verdraagzaamheid voorgeeft, en dat deze in practijk tot nul wordt gereduceerd...’26

Het meest opvallend is echter dat langzaam maar zeker de openbaarheid groter
werd en dat deze niet beperkt bleef tot een relatief kleine groep. De omvang van de
Aprilbeweging toont aan dat ook ‘het volk achter de kiezers’ te mobiliseren was, zij
het op grond van religieuze overtuigingen. Er was kennelijk geen effectiever middel
dan het geloof om mensen tot politiek handelen aan te zetten. Langzaam begonnen
de geesten zich dan ook rijp te maken om tot vaster organisatievormen over te gaan.
Niet omdat men dat nu zo vreselijk graag wilde - nog altijd leefde er het idee dat
partijen vooral uitdrukkingen waren van heilloze verdeeldheid en dat het mobiliseren
van aanhang slechts kon leiden tot een gevaarlijke vorm van democratie - maar omdat
men van mening was dat legitieme belangen daarmee het best verdedigd werden.
Men voelde zich die weg opgedwongen. Protestanten wensten de aanvallen op het
protestantse karakter van de natiestaat af te slaan, katholieken wensten zich te weren
tegen de steedsminder vanzelfsprekende en daarmee zoveel hatelijker systematische
achterstelling. En in deze ontwikkeling viel in het voorbijgaan een term die later veel
betekenis zou krijgen in de Nederlandse geschiedenis: de zuil. Nog midden in de
naweeën van de Aprilbeweging, vol zorgen over mogelijke staatsgrepen en zelfs
internationale inmenging, schreef hoofdredacteur J. Smits van het katholieke dagblad
De Tijd op 10 september 1853 in een particuliere brief als zijn vaste hoop en zeker-
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heid uit: ‘wat niet vallen zal: dat is de Katholieke eenheid: zuil, die naast en met het
Protestantsche wan-gebouw uit denzelfden arbeid is opgerezen’.27

De metafoor van de zuil wordt hier dus gebruikt om de eenheid van alle
geloofsgenoten aan te duiden: zij hebben gemeenschappelijke belangen die alle
andere belangen (kunnen) overstijgen. Tegelijk gaat dezemetafoor uit van de gedachte
dat één zuil geen zuil is: er is altijd op zijn minst één ander, een concurrent waarvan
men doorgaans aanneemt dat die verder is in opbouw en machtsontplooiing, zodat
men zich maar beter kan haasten om niet achter te blijven. Hier lag de kiem van een
ordeningsprincipe in de samenleving. Vooralsnog werd het debat over de aard van
de natie, zoals gevoerd rond armenwet en Aprilbeweging, voortgezet in een serie
hardnekkige strubbelingen over het onderwijs.

Onderwijs

In 1853, het jaar van de Aprilbeweging, wandelde een journalist van de Hoornsche
Courant door zijn stad en zag een schoolgebouw dat hem bijna de tranen in de ogen
bracht van ontroering. Was het niet een ‘waar genot’ om hier kinderen ‘van
verschillende Godsdienstige gezindheden rustig en vreedzaam onder één dak
verzameld te zien, om als het ware meer gevorderden in jaren te beschamen in de
tijden, die wij helaas moeten beleven!’28

Maar dit zou veranderen. De formele noodzaak voor een nieuwe wet op het
onderwijs vloeide voort uit de grondwet van 1848, waarin stond: ‘De inrigting van
het publiek onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen,
door de wet geregeld.’ Pas na drie mislukte pogingen wist men dit wettelijk vorm te
geven. In 1857 kwam er een schoolwet tot stand die uitging van een ‘openbare’
school, waarin het onderwijs dienstbaar was aan
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de ‘opleiding tot alle Christelijke en maatschappelijke deugden’, maar waar tegelijk
alles geweerd moest worden ‘wat men theologische twist noemt’. Daarnaast werd
het mogelijk ‘bijzondere’ scholen op te richten, waar de ouders zelf mochten bepalen
hoe zwaar de eigen levensovertuiging de lessen zou bepalen. Deze wet was een
ingewikkeld compromis. Interessant is bijvoorbeeld dat zes katholieke kamerleden
voor en zes tegen stemden. Enerzijds vervluchtigde daarmee tot hun spijt het mooie
ideaal van de nationale eenheid, maar anderzijds vertrouwden ze dat algemene
onderwijs niet. Dat zou wel vooral protestants onderwijs blijken te zijn en nu hadden
ze tenminste de mogelijkheid om hun eigen katholieke onderwijs te gaan organiseren,
zoals in België allang mogelijk was. Een vergelijkbare afweging werd in protestantse
kring gemaakt. Zo weigerde Groen van Prinsterer het ideaal op te geven van een
algemeen christelijk onderwijs voor het gehele volk, maar dan ook écht christelijk
onderwijs. Een medestander zei daarover botweg: ‘Voor de deugd als een abstract
iets, vormen wij de kinderen niet. Deugdzame kinderen komen bij ons niet in de
hemel. Wij leeren hun, dat zij zondaren zijn, en alleen door het bloed des Heren
kunnen worden gereinigd, en door den Heiligen Geest vernieuwd worden.’29

Een oplossing zou zijn om het onderwijs op te splitsen in aparte (openbare) scholen
voor verschillende godsdienstige groepen: de ‘sektescholen’. Dat was trouwens
eigenlijk onvermijdelijk, zo betoogden medestanders van Groen, omdat joden
behoorden tot een afzonderlijke ‘godsdienstige natie’. Groen zelf stelde simpel vast
dat een school die tot christelijke deugden opleidde, joden kwetste, en dat op een
school waar de joden niet gekwetst werden, er geen sprake zijn van christelijk
onderwijs. Als deze oplossing van de ‘openbare sekteschool’ verworpen zou worden,
dan kon men ook nog pleiten voor het van overheidswege subsidiëren van de
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‘bijzondere scholen’. Maar deze oplossing verwierp zowel Groen (overheidsgeld
zou onvermijdelijk gevolgd worden door overheidscontrole op de inhoud van het
onderwijs, zo vreesde hij) als een duidelijke kamermeerderheid van liberale signatuur.
Die laatste groep wenste wel enige ruimte te geven aan ouders die werkelijk vonden
dat het openbaar onderwijs te flets was, maar het ging deze liberalen veel te ver om
dat ook op kosten van de belastingbetaler te bevorderen. Desondanks begon het
‘bijzonder onderwijs’ voor orthodox-protestanten nu aan een gestage groei.
De wet had een geheel ander effect op het joodse onderwijs. De ongeveer 130

bijzondere joodse scholen werden als gevolg van de schoolwet van 1857 opgeheven.
Circa 2% van de bevolking was joods, waarvan de helft in Amsterdam woonde.
Gezien de ontstellende armoede in deze groep - demeerderheidmoest bedeeld worden
- waren joodse intellectuelen en leiders zeer geporteerd voor assimilatie, als een
uitweg uit de misère. Daartoe was het openbaar onderwijs van groot belang, zo
redeneerden zij, want dat was gewoon beter dan de eigen, kleine schooltjes. Hun
kinderen zouden daardoor beter integreren en daarmee een kans maken op een betere
positie in de maatschappij.30 De wet kon dus zowel integrerend als desintegrerend
werken.

Halverwege de negentiende eeuw werd een nieuw pad ingeslagen in de vormgeving
van de verhouding tussen politiek, godsdienst en maatschappelijke orde. Opvallend
echter is hoe behoedzaam het debat gevoerd werd. Thorbecke bijvoorbeeld sprak
tijdens discussies in de Raad der Ministers rond het herstel van de bisschoppelijke
hiërarchie niet over ‘scheiding’ maar over ‘het zoveel mogelijk losmaken’ van de
band tussen kerk en staat. J.J.L. van Brugghen, de orthodox-protestantse politicus
die vorm zou geven aan de onderwijswet van 1857, legde in 1860 uit dat men als
christen-
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politicus wel zoveel mogelijk vanuit zijn overtuiging moet handelen, maar dat daar
grenzen aan zijn gesteld: ‘hij zal wetten schrijven, die [...] een volk noch voor
Christelijk houden, noch Christelijker willen maken dan het werkelijk is, en daarom
mogelijk zijn.’31

Zowel de opwinding over het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie als de
discussie over de onderwijswetgeving drukte verzet uit tegen een proces waarin de
staat onmiskenbaar ‘neutraal’ aan het worden was. Niet langer kon bijna
vanzelfsprekend worden uitgegaan van de gedachte dat Nederland een
protestants-christelijke natie was. Het uit elkaar gaan van staat en kerk had dus
onvermijdelijk tot gevolg dat ook staat en natie begrippen werden die elkaar niet
vanzelfsprekend overlapten. Aan het einde van de achttiende eeuw was er wel een
zeker algemeen-Nederlands besef tot standgekomen, maar de kern daarvan was dat
Nederland een zeer verdeelde samenleving was die tot meer eenheid moest worden
gebracht.32 Het beleid van Willem I en Willem II was er dan ook nadrukkelijk op
gericht die eenheid te bevorderen, van de Nederlandse staatsburgers een nationale
familie te maken. Op discussie werd in het algemeen niet zo'n prijs gesteld, noch in
het parlement, noch zelfs in allerlei verenigingen en sociëteiten, aangezien daaraan
voortdurend het risico was verbonden dat verschillen tot geschillen zouden leiden.
Het nieuwe liberale bewind wees dit alles af: de burger werd uitgenodigd deel te

nemen aan het publieke debat. De ruimte voor dit debat werd bovendien aanzienlijk
vergroot, doordat in een aantal harde conflicten in de jaren zestig tussen parlement
en Willem III de betekenis van het koningschap gereduceerd werd tot een symbool
van eenheid, en ontdaan van werkelijke politieke invloed. Dat wil zeggen dat de
liberale grondwet van 1848 de ruimte bood, maar ook de noodzaak oplegde om na
te denken
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over de rol van de staat én over de aard van de natie. Groter werd dan ook het risico
dat de politiek een forum werd waar gesproken werd over de verdeeldheid in de
natie, of die nu gewenst of gevreesdwerd, imaginair was of werkelijk bestond. Politiek
zou hiermee een belangrijke expressieve en symbolische betekenis krijgen.
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III Nieuwe scheidslijnen: 1857-1898

‘Bovenal behooren wij in het oog te houden dat er een pligt is die altijd te pas komt,
altijd de eerste is van allen; belijd het Evangelie en beleef het.’
G. Groen van Prinsterer, Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. 1848.

Van de nieuwe betekenis van politiek was op het nationale niveau aanvankelijk
weinig te merken. De schoolwet van 1857 was een compromis dat voldeed, al was
het maar omdat nu voor het eerst een minimumsalaris werd voorgeschreven voor
onderwijzers, waardoor zij niet langer gedwongen waren bij te verdienen als koster,
doodgraver of organist. Het aantal leerlingen dat de lagere school bezocht steeg
gestaag, het werd steeds normaler dat kinderen tussen de zes en twaalf jaar naar
school gingen en het verschil in schoolbezoek tussen jongens en meisjes was rond
1900 vrijwel verdwenen en ook de kwaliteit van het onderwijs was duidelijk beter.1

Ongeveer een kwart van de leerlingen volgde onderwijs aan een ‘bijzondere’ school,
de overigen aan een ‘openbare’ school, die langzaam maar zeker steeds minder
aandacht besteedde aan bijbel en godsdienst. In deze verdeling kwam enige decennia
lang vrijwel geen verandering. Groen van Prinsterer was zelf diep teleurgesteld uit
de Kamer getreden en zijn weinige geestverwanten die er nog waren, wisten slechts
het honende liberale commentaar uit te lokken dat zij daar nog zaten ‘als de laatsten
van een uitstervend geslacht. Zij schijnen alleen te spreken en te
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stemmen om de familie-overleveringen in ere te houden.’2 De religieuze verschillen
in Nederland waren groot, ze hadden ook een proces van politisering bevorderd,
maar het was nog niet mogelijk om daar een meer permanente politieke vorm aan te
geven.
De meeste politici hielden vast aan de gedachte dat politiek vooral ging over de

verdeling van de macht tussen koning en parlement: ‘links’ vond dat de macht bij
het parlement hoorde te liggen, ‘rechts’ hield zoveel mogelijk vast aan een politieke
rol voor de koning. Willem III had een lastig karakter, sommigen waren er zelfs van
overtuigd dat hij krankzinnig was.3 Hij bracht zijn ministers in elk geval regelmatig
tot radeloosheid, zowel in zijn doen als in zijn laten. Een verstoorde relatie met zijn
intelligente echtgenote Sophia, een vrijwel complete breuk met zijn zoons, een wat
ongebonden persoonlijk leven (onder andere een opzienbarende affaire met een
Franse operettezangeres), een uitbundig decoratiebeleid naar eigen wisselende smaak
en inzicht, het bruuskeren van ministers of het vasthouden aan ministers die geen
parlementaire steun meer hadden, een riskante buitenlandse politiek (met name rond
het in een personele unie met Nederland verbonden Luxemburg, waardoor Nederland
betrokken raakte bij de zich opbouwende spanning tussen Pruisen en Frankrijk): dit
alles leidde ertoe dat het koningschap met veel vasthoudende tact moest worden
teruggebracht tot een zoveel mogelijk symbolische en ceremoniële functie.
Ministers werden steeds minder dienaren van de koning, het zwaartepunt in de

politiek verschoof in de jaren zestig vrijwel geheel naar het parlement. Hier werden
nu de samenstelling van het kabinet en de hoofdrichting van het beleid bepaald.
Deelname aan de parlementaire politiek werd een vak.4Er werd ook aanzienlijkmeer
vergaderd dan voor 1848. Voor ingewijden en betrokkenen was het allemaal hoogst
interessant, maar gezien de
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‘overdaad aan juristen’ was de volksvertegenwoordiging voor buitenstaanders vooral
een plaats voor ijdele praat. Verslagen van de parlementaire debatten wekken nog
steeds bewondering voor de zorgvuldigheid en verwondering over de vele
haarkloverijen, maar laten toch vooral de indruk na dat er wel erg veel tijd overheen
ging voordat besloten werd het probleem aan een volgende zitting over te laten.
Zo lijkt bijvoorbeeld het besluit om tot de aanleg van een volwassen spoorwegnet

over te gaan toch ernstig beïnvloed te zijn door de gedachte dat er nu wel lang genoeg
over was vergaderd: men was in 1860 het onderwerp gewoon beu.5 Dit besluit - 800
kilometer spoorweg, waarvoor het reusachtige bedrag van tien miljoen gulden per
jaar nodig was en dat tien jaar lang - was overigens alleenmogelijk omdat de ‘Indische
baten’ naar de staatskas waren gaan vloeien. De overheidsexploitatie van de eilanden
in de Oost-Indië, gevoerd onder het adagium ‘liberaal in Nederland, conservatief in
de koloniën’, leidde tot een sterke verbreiding van verschillende vormen van
gedwongen arbeid door de inheemse boerenbevolking, vooral op Java. In de jaren
vijftig leverden de zo verkregen inkomsten ongeveer de helft op van de totale
belastinginkomsten van de rijksoverheid.6 Hier vielen wel wat spoorlijnen mee te
betalen. Het is navrant, maar hiermee kon bovendien in 1863 de afschaffing van de
slavernij gefinancierd worden: de schadeloosstelling bedroeg tweehonderd gulden
per slaaf aan de eigenaar. Tegelijk maakten de Indische baten het mogelijk
decennialang het invoeren van een inkomstenbelasting naar draagkracht uit te stellen.
Voor het overige was het in de Tweede Kamer een bijna genoeglijk gedoe, waar

vrijwel alle leden bijnamen hadden; zo heette Thorbecke ‘de dondergod’. Het
parlement was een beter soort club. Weinigen gingen zich te buiten aan doorwrochte
politiektheoretische beschouwingen. Een enkeling gaf zijn wat beter ge-
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lukte parlementaire redevoeringen uit, een ander was er eens voor gaan zitten om de
burgers uit te leggen dat het sinds de Franse Revolutie niet meer goed kwam met het
christelijk geloof en daardoor met de beschaving, meerderen publiceerden pamfletten
over incidentele kwesties, maar weinig daarvan heeft de tand des tijds doorstaan.
Zelfs leidende commentatoren meenden dat de tegenstellingen in de Tweede Kamer
niet zozeer politieke maar vooral persoonlijke achtergronden hadden, dat het vooral
ging om botsende temperamenten en karakters.
Er werd wel gesproken over ‘partijen’, zelfs over ‘hoofden van partijen’, maar dit

hield niet in dat er georganiseerde partijen waren. Er waren politici die wat meer
gezag hadden dan anderen, maar in het algemeen stelden zij bovenal prijs op
onafhankelijkheid; een later zo gebruikelijk verschijnsel als ‘fractiediscipline’ zou
hen allen met afgrijzen hebben vervuld. Nog lang zouden de leden ook door elkaar
zitten, dat wil zeggen dat er geen links of rechts gold in de zitplaatsen: een dergelijke
zichtbare frontvorming werd afkeurenswaardig geacht. Het is dan ook niet eenvoudig
om de kamerleden in te delen in politieke stromingen; in een aantal gevallen is het
niet mogelijk om vast te stellen of ze liberaal dan wel conservatief waren. Hoe dat
ook zij, de kiezers toonden er weinig belangstelling voor.7

Dat electoraat bestond vooral uit wat oudere, rijke mannen, in totaal zo'n 11% van
de mannelijke bevolking van 23 jaar en ouder. Aangezien het enige welstand vergde
om kiesgerechtigd te worden en aangezien deze welstand pas veelal met het vorderen
der jaren bereikt werd, was de gemiddelde kiezer veertig of vijftig jaar. Hoewel de
grondwet noch de kieswet vrouwen expliciet van het kiesrecht uitsloot, was dat toch
de praktijk. Verschillende gemeentebesturen hadden in 1848 ongehuwde vrouwen
en weduwen die aan de vereisten van de census voldeden op de kiezerslijst gezet,
maar
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die waren op last van hogerhand weer geschrapt. Toen de feministe Aletta Jacobs
als ongehuwde vrouw, die als zelfstandig gevestigd arts aan alle wettelijke bepalingen
van de kieswet voldeed, in 1883 het kiesrecht eiste, werd haar dit tot in hoogste
juridische instantie geweigerd met als argument dat de vrouw simpelweg niet ‘het
volle genot van haar burgerlijke en burgerschapsrechten’ had. Voor alle zekerheid
werd vervolgens in de grondwet van 1887 vastgelegd dat het kiesrecht voor mannen
gereserveerd was.8Daarmee waren vrouwenmerkwaardigerwijs het omgekeerde van
katholieken: zij behoorden wel tot de natie, maar zij waren geen staatsburgers.
Overigens was er lange tijd bij mannen én vrouwen niet veel te merken van een

brandende begeerte naar het kiesrecht. Ook de belangstelling van de kiesgerechtigden
voor verkiezingen was nogal beperkt: gewoonlijk nam slechts de helft van het
electoraat de moeite een stembiljet in te vullen. Dit hield verband met het karakter
van de politiek, die in het midden van de negentiende eeuw vooral gekenschetst kan
worden als politics of deference: stemmen was vooral een uiting van de eerbiedige
waardering voor een politicus. Deze waardering werd niet bepaald door de politieke
opvattingen van de politicus, maar door het in hem gestelde vertrouwen vanwege
zijn sociaal aanzien, meestal ook zijn religieuze overtuiging en een enkele keer ook
diens persoonlijke kwaliteiten.9

Rooms-katholieken

In de jaren zestig kwam dit gemoedelijke landschap echter in beweging. De
Nederlandse economie begon in dit decennium vrij plotseling sterk te moderniseren.
Eindelijk leek het liberalisme ook dividenden aan de bevolking als geheel uit te gaan
keren. De zeer snelle groei van de industrie leidde tot een sterke toename van het
reëel inkomen, steden begonnen weer te groeien en het aantal mensen dat van de
armenzorg afhankelijk was, daalde aan-
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zienlijk.10De dynamiek van het kapitalisme doorbrak ‘de oude plaatselijke en nationale
zelfgenoegzaamheid en afgeslotenheid’ en stelde daarvoor ‘alzijdig verkeer en
alzijdige afhankelijkheid’ in de plaats, zoals Marx reeds had voorspeld in het
Communistisch Manifest. Als symbool daarvoor kan gewezen worden op de aanleg
(1868-1872) van de ijzeren spoorbrug van 1500 meter lang bij de Moerdijk, toen de
langste brug van Europa, waarmee een eeuwenoude afstand tussen het noorden en
het zuiden van Nederland voor het eerst letterlijk werd overbrugd.11 Dit nieuwe
integratieproces had overigens als merkwaardig gevolg dat traditionele scheidslijnen
minder van belang werden, maar tegelijkertijd inniger beleefd. Naarmate de
verschillende gewesten bijvoorbeeld meer werden aaneengesloten - en daarmee in
feite afhankelijker werden van de kern van het land, het westen - transformeerden
de regionale culturen zich tot subculturen, die daarmee bevroren werden. Naarmate
men, met andere woorden, meer ‘Nederlander’ werd, werd men ook meer ‘Fries’ of
‘Brabander’. Met liefde werd nu een traditioneel erfgoed gekoesterd, en desnoods
werd het opnieuw uitgevonden.12

Een vergelijkbare dynamiek is merkbaar bij de katholieken. De vernedering die
ze in 1853 hadden ondergaan, deed hen de blik over de bergen (vandaar de term
‘ultramontaan’) slaan: naar Rome. Paus Pius IX was hier bezig zowel zijn leergezag
te versterken als zijn positie als wereldlijk vorst te verdedigen tegen het
eenwordingsproces van Italië, dat onder liberale en radicale leiding snelle vorderingen
maakte. In december 1864 publiceerde hij de encycliekQuanta Cura, met als bijlage
een Syllabus errorum (Lijst van dwalingen). De strekking van deze stukken was sterk
anti-liberaal. Rome verzette zich tegen de wijze waarop kerk en staat werden
gescheiden, verklaarde zich tegen gewetensvrijheid en vrijheid van drukpers en
richtte zich tegen de modernisering als zodanig, met
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name tegen de gedachte: ‘De paus kan en moet zich verzoenen met den vooruitgang,
het liberalisme en de moderne beschaving.’ Dit was een van de tachtig opgesomde
dwalingen, waarmee een soort wapenwedloop werd ingezet: naarmate het wereldlijk
gezag van de paus afnam, werden zijn uitspraken over zijn spirituele gezag forser.
Dit leidde zowel tot het leerstuk van de pauselijke onfeilbaarheid (juli 1870) als tot
de militaire verovering van Rome en daarmee de reductie van de Kerkelijke Staat
tot het Vaticaan (september 1870).
Nederlandse katholieken leefden zeer mee met deze gebeurtenissen: drieduizend

jongens gingen als Zoeaven Rome helpen verdedigen en de jonge priester Herman
Schaepman zong de lof over de paus. Vanuit Rome had hij al bij de viering in april
1869 van de vijftigjarige gedenkdag van de eerste mis van Pius IX uitgeroepen: ‘Dat
uur, die dag, dat jaar behooren tot de geschiedenis, zij zijn een keerpunt in het leven
der menschheid, een tijdstip, met gouden letteren aan te schrijven in de jaarboeken
der H. Kerk.’13 Bij de afkondiging van de onfeilbaarheid van de paus barstte hij pas
goed los: ‘De grafsteen was afgewenteld en het geloof der katholieke wereld rees
levend en onsterfelijk, schooner dan de zon, in vollen gloed omhoog.’14

Bij zulke emoties was het te begrijpen dat in snel tempo een verwijdering
plaatsvond tussen liberalen (die de katholieken de staatsrechtelijke vrijheid hadden
gebracht, maar nu vol afschuw keken naar de ultramontaanse wending van hun
beschermelingen) en katholieken. In 1868 gaven de bisschoppen naar aanleiding van
de Syllabus errorum een mandement uit over de onderwijspolitiek, waarin zij
verklaarden dat het openbare onderwijs ‘meer en meer onbruikbaar’ en zelfs ‘uiterst
gevaarlijk’ dreigde te worden. Zij stelden vast: ‘De Kerk wil, dat de jeugd in de
wetenschappen onderwezen wordt, maar zij eist tevens, dat dit on-
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derwijs in alle opzichten Katholiek en godsdienstig is.’15Hiermee bemoeiden zij zich
voor het eerst met politiek. Dit werd gevolgd door verschillende initiatieven tot
politieke organisatie. Tot dan toe hadden de katholieken zich er niet aan gewaagd,
maar nu kwamen de eerste geluiden om er toch toe over te gaan. In 1870 werd in de
provincieNoord-Brabant een kiesvereniging opgericht die aan kandidaten nadrukkelijk
vroeg tegen ‘het moderne liberalismus’ te zijn; het gevolg was dat bijna alle nog
zittende liberaal-katholieke politici vervangen werden door ultramontaanse
conservatieven. ‘De Kerk dringt onverbiddelijk in alle levenssferen’ had in datzelfde
jaar Schaepman uit Rome geschreven: nu was kennelijk het moment gekomen om
het politieke domein te betreden.16

De liberalen namen de handschoen op. In 1871 dwongen zij de regering tot het
opheffen van het Nederlands gezantschap bij de Kerkelijke Staat, niet omdat het hier
om zo'n verschrikkelijk belangrijke kwestie ging, maar omdat ze daarmee een signaal
wilden afgeven tegen ‘het clericalisme’. Zij volgden ook met aandacht en met een
zekere instemming de Kulturkampf in Duitsland, waar Bismarck met harde hand
bezig was het gezag van de staat tegenover de katholieke kerk te doen gelden. Nu
liep het in Nederland niet zo hoog op als in Duitsland - veel verdreven kloosterlingen
mochten zich hier vestigen -, maar helemaal zonder problemen verliep het ook hier
niet.17

De belangrijke protestantse politicus A.F. de Savornin Lohman schreef in die jaren
bijvoorbeeld dat men de bedreiging die van de katholieke kerk uitging, niet moest
overschatten, maar zeker ook niet onderschatten: ‘Lichtvaardig, de macht gering te
achten van eene Kerk die, op zóó meesterlijke wijze, den strijd voor de waarheid aan
de behartiging vanwereldsche belangen heeft weten te verbinden. [...] Haar organisatie
en haar tactiek zijn zóó voor-
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treffelijk, dat men bijna aan de goddelijke ingevingen harer leiders zou gaan
gelooven.’
Het klinkt jaloers. Buitengewoon gevaarlijk was het volgens deze auteur dat ‘de

roomschen’ de gedachte verspreidden dat politieke afgevaardigden de mening van
het kiezersvolk moesten verkondigen: niet alleen was dat beledigend voor de
afgevaardigden, die gekozen dienden te worden op grond van hun karakter en recht
hadden op een eigen mening, maar bovendien dansten de kiezers natuurlijk naar de
pijpen van de geestelijkheid, en dat was gezien de hiërarchische opbouw van de kerk
uiteraard de paus te Rome. En het probleemmet Pius IXwas dat deze zich wel tijdelijk
wilde voegen naar de verschillende nationale ordeningen, maar dat de katholieke
kerk in principe niet wilde erkennen dat er waarheid kon zijn buiten het katholieke
geloof. Als katholieken dus ergens demeerderheid zouden verwerven, was het gedaan
met de gewetensvrijheid, dat wil zeggen met datgene waar Nederland zijn Opstand
voor was begonnen, met het bestaansrecht van het land. Voorlopig zou het wel niet
zo'n vaart lopen, maar voorzichtigheid was geboden. Vandaar dat De Savornin
Lohman pleitte voor het oprichten van meer bijzondere scholen, waar het Woord
Gods rechttoe, rechtaan werd verkondigd, maar ook voor meer geschiedenis in
nationale zin, kortom voor de School met den Bijbel en de Volkshistorie.18 Hier werd,
in alle bezadigdheid, een explosief mengsel samengesteld van geloof en geschiedenis.
Verontrustend was dat er in 1872 op verschillende plaatsen in het land

schermutselingen ontstonden tussen protestanten en katholieken naar aanleiding van
de herdenking van de inneming van Den Briel door de geuzen op 1 april 1572. Er
ontbrandde zelfs een symbolisch gevecht om de openbare ruimte. Vooral katholieken
gingen zich nadrukkelijk in het openbaar vertonen met optochten en processies. De
overige betrokkenen realiseerden zich dat hiermee een
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doos van Pandora open dreigde te gaan. Vandaar dat de autoriteiten op matiging
aandrongen: processies moesten bij voorkeur ‘door overreding en waarschuwing’
tegengegaan worden.19 Tegelijkertijd groeide de vrees over de vraag waar dit proces
van rivaliserende groepsvorming toe zou kunnen leiden. Naar aanleiding van de
snelle groei van allerlei organisaties en het zelfbewuster optreden van de katholieken
schetste de Nieuwe Rotterdamsche Courant in 1872 een somber scenario:
‘Afgescheidene fractie in de volksvertegenwoordiging. Afgescheidene
kiesvereenigingen. Afgescheidene pers. Afgescheiden onderwijs. Afgescheiden in
leven en sterven, ja tot nà den dood op den Godsakker. Uitsluitende omgang.
Uitsluitende begunstiging. Uitsluitendewaardeering. Eenzelvigewereldbeschouwing.
Eenzelvige geschiedenis. Eenzelvige literatuur. Eenzelvige kunstrichting. Zulk eene
allernoodlottigste scheiding, voorgestaan, aangeprezen, opgelegd, doorgezet, gelukt
en als plichtmatig ingeworteld in twee vijfde deelen des Nederlandschen volks...
Heerlijke toekomst!’20

Deze voorspelling kwam vrijwel volledig uit. Religieuze verschillen bepaalden
de vormgeving van de politieke arena en er ontstonden zelfs geheel aparte ‘volksdelen’
waarin eigen opvattingen, eigen rituelen en eigen organisatiepatronen zouden gelden.
De katholieken werden aangewezen als de motor achter dit zo volstrekt onliberale
proces. Dat laatste is maar zeer ten dele juist. Van nog groter belang was de bijdrage
van de protestanten.

Protestanten

Voor protestanten begon politiek in de kerk, anders gezegd: politiek was voor hen
slechts de voortzetting van kerkelijke geschillen met andere middelen. Predikanten
in de Hervormde Kerk werden gekozen door de lokale elite, met als gevolg dat er
een groeiend aantal moderne theologen benoemd was dat op enigerlei wijze re-
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kening hield met zowel de moderne bijbelkritiek als de fabelachtige opbloei van de
natuurwetenschappen. Het gevolg was dat de herders geleidelijk wel erg ver voor
hun kudde uitliepen, onderling in een levendig gesprek over het ‘algemeen
christendom’ gewikkeld, maar mijlenver verwijderd van een bevolking die vast wilde
houden aan een traditionele volksreligiositeit en daartoe gaarne het geloof op
‘onversneden’ wijze wenste te horen. Het ging om werelden van verschil, in sociale
afstand en in geestelijke horizon: de predikanten hadden de blik gevestigd op
nationaal, soms zelfs internationaal niveau, terwijl het hun gemeenteleden vooral
ging om de zuiver plaatselijke verhoudingen en een plaats in de hemel.
De spanningen begonnen in de jaren zestig zo op te lopen dat er organisatievorming

optrad, waarmee de verschillende posities binnen de Hervormde Kerk werden
vastgelegd. In 1863 ontstond de Nederlandsche Vereniging van Vrienden der
Waarheid tot handhaving van de leer en de regten der Gereformeerde Kerk, een jaar
later gevolgd door de Vereeniging tot Hulp en Leiding van gemeenten en personen
in de Nederlandse Hervormde Kerk die om des Geloofs wil in nood verkeeren. Zij
streefden naar de verdrijving van moderne predikanten uit de Hervormde Kerk. Zij
zonden zelfs ‘evangelisten’ uit om in overwegend modern-vrijzinnige gemeenten
orthodoxe godsdienstoefeningen te houden. Daarop organiseerden ook de
aangevallenen zich en al snel werd het oorlog.
Uitgerekend op dit moment werd de Hervormde Kerk ‘gedemocratiseerd’, dat wil

zeggen dat ook gewone gemeenteleden via een ingewikkeld stelsel van verkiezingen
invloed verwierven op de keuze van predikanten.21 Op grond hiervan werd te
Amsterdam in 1870 Abraham Kuyper (1837-1920) benoemd, die zich in snel tempo
ontwikkelde tot de aanvoerder van een nieuwe orthodoxie en het daarbij zelfs op een
scheuring in de Hervormde
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Kerk liet aankomen (1886). In dit verband is het van belang dat Kuyper zijn moderne
activisme niet beperkte tot het kerkelijk terrein, maar als het ware een tweede front
tegen het liberaal-burgerlijk modernisme opende: de politiek en op dat terrein in het
bijzonder de onderwijspolitiek. Dit was opmerkelijk, omdat hij daarmee een vrijwel
uitzichtloos gevecht leek aan te gaan. Zijn geestelijke voorganger Groen van Prinsterer
had hem in 1869 nog gewaarschuwd voor de omvang van de problemenwaar Kuyper
voor stond: ‘Maar het groote bezwaar is, dunkt me, in de verdeeldheid onzer
zoogenaamde partij, die eigenlijk nauwelijks partij mag heeten, omdat er niet enkel
menigvuldigheid van schakeeringen is, maar gemis aan een algemeen begrepen en
erkend beginsel. Wij hebben nog geen algemeen erkend a.b.c.’22
Tientallen jaren lang had Groen zich gedragen als de aanvoerder in een strijd voor

het christelijk onderwijs, maar met weinig succes: ‘al wat ik begon, is mislukt’. In
de politiek werd wel gesproken over de ‘antirevolutionaire partij’ van Groen, maar
veel meer dan een poging om tot strategische afspraken te komen met
‘geestverwanten’ in de politiek was het niet; op beslissende momenten lieten zij hem
meestal in de steek. Er was wel een Vereeniging voor Christelijk Nationaal
Schoolonderwijs (opgericht in 1860), waarvan Groen erevoorzitter was, maar daar
ging in deze jaren vooral moedeloosheid van uit. Dat betekende dat Kuyper niet kon
beschikken over een breedgedragen ideologie, noch over een eensgezinde strategie.
Er was slechts een grote onderlinge verdeeldheid in een potentiële aanhang, die
voornamelijk bestond uit mensen die geen kiesrecht hadden.
Kuyper koos desondanks voor een radicale aanval. Hij eiste dat het openbaar

onderwijs niet langer mocht opleiden tot ‘christelijke deugden’: de staat mocht zich
daar helemaal niet mee bemoeien, want ‘de tegenwoordig overheerschende staatsidee
is satanisch,
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is principiëel valsch, kan niet bekeerd, maar moet vernietigd worden’.23 Kuyper
politiseerde aldus de ‘onderwijsquaestie’ opnieuw en brandmerkte een gematigde of
defensieve positie in eigen kring als ‘politicophobie’. Nu wilde Kuyper het wel graag
voorstellen alsof er een geheel volksdeel in den lande slechts aan het wachten was
op een voortvarend leider - iemand die erg op Kuyper leek - om de liberale bourgeoisie
in kerk en staat van de troon te stoten, maar niets was minder waar. Hij moest een
achterban zien te vormen, die echter zeer heterogeen was: juist in het protestantisme
was de neiging tot scheiding en splitsing groot, en Kuyper was er persoonlijk ook
zeer bij betrokken. Hij bereidde zich dan ook voor op een lange mars. De mobilisatie
werd aangevangen met de oprichting van een dagblad: vanaf 1 april 1872 verscheen
De Standaard en het in juli 1872 opgerichte Anti-Schoolwetverbond beoogde bij
verkiezingen de antirevolutionaire krachten te bundelen op één programmapunt: de
gekozenen zouden moeten beloven te streven naar een zodanige herziening van de
grondwet dat het bijzonder onderwijs regel werd en het openbaar onderwijs
uitzondering. Het waren de eerste stappen op weg naar een bundeling van allerlei
lokale kiesverenigingen en vervolgens de oprichting van de eerste moderne politieke
partij, de Antirevolutionaire Partij (1878), gebaseerd op een breed politiek programma
dat, met uitvoerige toelichtingen van Kuyper, een jaar later gepubliceerd werd onder
de titel ‘Ons Program’.24
Hiermee werden enkele fundamentele veranderingen in de politieke cultuur

aangebracht die zo dwingend waren dat anderen deze slechts konden navolgen. Ten
eerste was er een duidelijke overstap gemaakt van een kerkelijke naar een staatspartij,
waarbij het onderwijsprobleem had gediend als schakel. Maar het was nadrukkelijk
geen ‘schoolpartij’, die weer zou vervluchtigen als ze op dat punt gelijk had gekregen:
de partij had een volledig poli-
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tiek programma. Ten tweede was er nu een verband ontstaan tussen hogere en lagere
kringen in de samenleving: ze werkten samen op kerkelijk en politiek terrein, ze
ontmoetten elkaar en konden zich verheugen in het gevoel gezamenlijk zin te geven
aan hun leven en gezamenlijk op te komen voor de identiteit van ‘Nederland’ die
door de moderne ontwikkelingen verloren dreigde te gaan. Dat doel bleek
onbereikbaar, de vorm was uiterst succesvol. De ARP maakte een begin met het
overbruggen van een reusachtige sociale en culturele kloof in de bevolking, en in
die zin was ze een beweging die een zeer democratisch effect zou hebben.
Kuyper hanteerde twee beelden over ‘het Nederlandsche volk’. Het eerste was dat

dit van oudsher uit drie verschillende delen had bestaan: orthodoxe protestanten,
liberale protestanten en katholieken. Het tweede was dat de kern van de natie gelegen
was in het gewone volk, dat de belangrijke geloofswaarheden uit de Reformatie
behouden had en dat dus met recht ‘de grondtoon’ van de samenleving genoemd
mocht worden. Beide opvattingen waren onjuist, maar deze ambivalentie had
belangrijke strategische voordelen: nu eens kon Kuyper zijn aanhang definiëren als
‘kleine luyden’, eenvoudige mensen die zich onder zijn leiding ontworstelden aan
het juk van de liberale bourgeoisie en zich tegelijkertijd teweerstelden tegen de immer
dreigende overheersing van Rome, dan weer kon hij grootmoedig verklaren dat de
oude driedeling vooral moest leiden tot een onderlinge erkenning van elkaars, in een
lange geschiedenis verworven rechten.25 Zijn aanhang was dus zowel de kern van
het geheel als slechts een deel van het geheel. Het was juist dit vermogen om nu eens
op het ene, dan weer op het andere been te staan die Kuyper in staat stelde grote
delen van zijn aanhang te mobiliseren tot een eigen, beperkte en besloten
sociaal-politieke gemeenschap, maar deze tegelijkertijd hechter dan ooit te binden
aan de nationale gemeenschap, aan ‘Nederland’.
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Naast de overbrugging van sociale verschillen en de verwoording van een zeker idee
over ‘Nederland’, hoe ambivalent dit ook was, bracht Abraham Kuyper nog een
derde fundamentele verandering, namelijk in het wezen van de politieke
vertegenwoordiging. In het liberale gedachtegoed van Thorbecke dienden de kiezers
mensen te kiezen die ze geschikt achtten om in het parlement het debat aan te gaan
over het algemeen belang. Mocht blijken dat een afgevaardigde niet voldeed, dan
kozen ze bij verkiezingen een ander. Dat was de betekenis van de grondwetsbepaling
dat een kamerlid ‘zonder last of ruggespraak’ diende te functioneren. Kuyper stelde
daarentegen dat afgevaardigden optraden als woordvoerders van groepen kiezers die
het op wezenlijke punten met elkaar eens waren. Kamerleden waren dus niet simpel
‘mannen van vertrouwen’, maar ‘dragers van beginselen’.
De oude fictie dat parlementariërs slechts gedreven werden door de wil om in

onderling debat het nationaal belang te bepalen verving hij dus door een nieuwe,
namelijk dat het in de Staten-Generaal ging om de expressie van ‘met elkander
strijdige staatkundige beginselen’. Dit is van groot belang, omdat een politicus nu
eenmaal moeilijk zomaar van principes kan veranderen. Het debat in de
Staten-Generaal veranderde daarmee op slag van karakter: het was vrijwel onmogelijk
geworden om elkaar te overtuigen. Politiek-theoretisch was het nu vrijwel uitgesloten
om consensus te bereiken, hooguit kon men zo nu en dan een compromis sluiten.
Maar over elkaars hoofd heen spraken kamerleden vooral de natie toe, in de hoop
bij de volgende verkiezingen met een grotere fractie terug te komen en daarmee meer
macht om de wetgeving te bepalen.
Dit betekende een teruggang in de betekenis van het parlement, dat in dit beeld

minder een plaats was waar besluiten genomen werden, maar meer een groot toneel
vanwaar een publiek werd toe-
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gesproken. Een dergelijke opvatting bevorderde wel de politieke belangstelling in
de samenleving. Een beginselstrijd was volgens Kuyper bij uitstek in staat ‘tot het
wekken van een publieken geest’, waardoor de bevolking werkelijk zou gaan
deelnemen aan de politiek, al was het maar als trotse figuranten in een toneelstuk
dat welbeschouwd zelfs ‘een strijd op leven en dood’ was.
In de gebruikelijke liberale notie was politiek heel belangrijk, maar toch ook weer

niet heel veel meer dan het zorgvuldig formuleren van de juiste wetten, controle op
het bestuur en het herverdelen van zo klein mogelijke geldstromen.26 Men kon zich
er geweldig druk over maken, maar toch moeilijk de zin van het leven erin zien. In
de nieuwe opvatting was politiek veel ambitieuzer: zij verleende identiteit aan de
deelnemers. Politiek werd een gemeenschappelijke onderneming, die men samen
met broeders of kameraden ondernam en alleen daardoor al won aan emotionele
betekenis. Bovendien ging het niet langer om een belastingverhoging hier of een
spoorweg daar, maar om een strijd over aard en inrichting van de samenlevingwaaraan
men zich met hart en ziel kon overgeven. De hartstocht voor politiek trok door de
samenleving, voor velen gaf het betekenis aan het leven en kon het zelfs een manier
van leven worden. Vooral voor de politieke leiders zelf, die elkaar als ware
toernooiridders te lijf gingen, getooid in de kleuren van hun beginselen, onder
hartstochtelijke toejuichingen van de eigen aanhang en luid boegeroep van hun
tegenstanders.27

Liberalen

De liberalen bezagen deze ontwikkelingen met diepe weerzin. Hun belangrijkste
woordvoerder in deze periode was de jurist Johannes Kappeyne van de Coppello
(1822-1895), een man met een uitgesproken hekel aan loodzware ernst en
‘uitgestreken deftigheid’. Po-
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litiek was voor hem nauwelijks een activiteit om de maatschappij te veranderen,
maar een waarde in zichzelf. Hij was vooral geboeid door het lichtvoetig debat, met
zo nu en dan ruimte voor een studentikoze grap, kortom, politiek was hem vooral
een spel.28 Toen zijn naam in 1870 genoemd werd bij een kabinetsformatie, was de
korte reactie van de mannen die hierover beslisten, dat men hem niet zou vragen ‘om
zijn absentie van beginselen’.29

Toch was hij het die de strijd met Kuyper aanging. In 1874 sprak hij een
opzienbarende rede uit, waarin hij de politieke consequenties trok uit de ontwikkeling
bij katholieken en protestanten: ‘want het is niet te loochenen, en ik begroet zelfs
met zekere vreugde, dat de kerkelijke partijen weer beginnen op staatkundig terrein
hare vanen te verheffen en hare strijdkreten te doen hooren.’ Hij kondigde aan dat
de liberalen zich nu ten doel gingen stellen ‘onze gansche staatsinrichting te
doordringen van demoderne levensbeschouwing’, wat als een oorlogsverklaring aan
de confessionele politici diende te worden opgevat. Bij lezing van zijn toespraak valt
echter ook op dat hij zich vooral leek te verheugen op het verbreken van de sleur in
het parlement: het debat zou weer spannend worden!30

Kappeyne wenste om te beginnen dat het onderwijs aanzienlijk zou worden
gemoderniseerd. In 1878 kwam hij, inmiddels minister van Binnenlandse Zaken
geworden, met een onderwijswet waarin een belangrijke verbetering van de openbare
school werd geregeld, zowel met betrekking tot de eisen die aan schoolgebouwen
gesteld moesten worden, als in de honorering van onderwijzers. Deze verbetering
werd bevorderd door de gemeentebesturen, die tot dan toe alle kosten voor het
openbaar onderwijs hadden gedragen, te subsidiëren: de nationale overheid zou 30%
van de kosten dragen.Maar wie betaalt, verlangt zeggenschap. Het openbaar onderwijs
had in veel gemeenten nog de ‘kleur’ van de
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religieuze meerderheid ter plaatse: ‘Hier ontbreekt de Bijbel niet, ginds treft men het
Mariabeeld aan.’31 Dat wil zeggen dat veel confessionele ouders nu een probleem
kregen: in een aantal gevallen werd de school waarop hun kinderen zaten ‘neutraler’
dan zij wilden; zij betaalden meer belasting voor de verbetering van het openbaar
onderwijs dat zij niet wilden, en de stichting van bijzondere scholen werd extra duur,
omdat ook deze scholen aan de nieuwe kwaliteitseisen moesten voldoen.
Kappeyneweigerde principieel iedere subsidie aan het bijzonder onderwijs, hetgeen

leidde tot een omvangrijke petitiebeweging aan het adres van Willem III: ‘Plaats,
Sire! onder zulk een voordracht Uwe Koninklijke handtekening nooit!’ Overal in
het landwerden in augustus 1878 handtekeningen opgehaald: 305 869 van protestantse
zijde, in een katholieke actie die daaraan parallel liep nog eens 164 000, terwijl het
electoraat ongeveer 100 000 mannen omvatte. Het volk achter de kiezers was in
beweging gekomen.Willem III had op dat moment wel andere dingen aan zijn hoofd:
zijn wettige echtgenote Sophia was in juni 1877 overleden, zijn stormachtige affaire
met een operettezangeres had net de krant gehaald en de relatie met kroonprins
Willem was verbroken, aangezien de koning weigerde toestemming te verlenen aan
diens voorgenomen huwelijk. Afgezien daarvan had hij weinig keus en hij tekende
dan ook de wet.

De antithese

De schoolwet van 1878 was een uiterst belangrijk moment in de ontwikkeling van
Nederland. Om te beginnen was de wet zelf van grote betekenis, aangezien er nu
geld beschikbaar kwam voor een geweldige kwaliteitsverbetering. De
overheidsuitgaven voor het onderwijs stegen van 0,8% rond 1870 naar bijna 2% van
het nationaal product in 1884.32 Het effect was snel merkbaar: het aantal
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analfabeten onder de ingelijfde militairen bijvoorbeeld daalde snel van 13,5% in
1875 naar nog geen 3% in 1900.33 Tegelijkertijd was deze wet een onmiskenbare
uitdaging aan confessionele politici. De mobilisering van de achterban blies nieuw
leven in een wat ingezakte beweging voor de oprichting van bijzondere scholen:
werden er tussen 1871 en 1878 slechts 26 Scholen met den Bijbel gesticht, in de
daaropvolgende zeven jaar waren dat er 115.34 Naarmate de liberalen immers
nadrukkelijker de ‘openbare’ school in het keurslijf wisten te persen van de neutraliteit
op het gebied van geloof en geschiedenis, werd deze door gelovige ouders steeds
meer gezien als een ‘liberale’ school waar men zijn kinderen niet aan wenste bloot
te stellen. Ironisch genoeg zouden de voorstanders van het bijzonder onderwijs de
liberalen met eigen wapenen gaan bestrijden: er was slechts één methode om het
onderwijs meer naar de zin van de ouders te maken en dat was het invoeren van
concurrentie. De leuze ‘de school aan de ouders’ was in dat opzicht simpelweg een
pleidooi voor de invoering van het marktmodel. Alleen zo zou niet alleen de inhoud
maar ook de kwaliteit verbeterd kunnen worden. Dit betekende overigens ook dat
de macht van de staat zo klein mogelijk gemaakt of gehouden moest worden: de
werkelijk belangrijke zaken des levens moesten in de civil society worden geregeld,
in organisaties van geestverwanten. De al genoemde De Savornin Lohman beweerde
zelfs: ‘Trekt men een lijn van den tijd van Karel den Groote af, tot aan de Grondwet
van 1848 toe, dan zal men ontwaren dat zij voortdurend loopt naar de vrije school,
naar het ontwikkelen van het volk niet door Staatsmaar door particuliere krachten.’35

Wie zou zich tegen een dergelijke historische kracht van ruim tien eeuwen willen
verzetten? En hij maakte hier ook meteen een algemeen principe van door op te
merken dat het onderwijs eigenlijk net zoiets is als de geneeskunde: in Nederland
regelt de
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staat de beroepsuitoefening van artsen en verbiedt ‘kwakzalverij’. Maar waarom laat
men mensen niet zelf kiezen tot wie men zich bij ziekte of ongerief wendt om hulp,
zoals in de Verenigde Staten? Dit was van des te meer belang omdat men het in de
samenleving niet alleen oneens was geworden over de betekenis van het christendom,
maar zelfs van de moraal als zodanig: stelden socialisten al niet begrippen als
‘nederigheid’ of ‘monogamie’ ter discussie? Daarom diende de staat zich terug te
trekken van dit terrein en het onderwijs geheel aan de ouders over te laten: groepen
ouders konden dan precies dat onderwijs laten verzorgen dat zij op prijs stelden.
Alleen in die gevallen waar dat, om welke reden dan ook, onmogelijk was, diende
de staat voor ‘openbaar’ onderwijs te zorgen.

De politieke gevolgen waren aanzienlijk. De petitionnementsactie van 1878 was niet
alleen een beslissende fase in de oprichting van de Antirevolutionaire Partij, ze had
bovendien laten zien dat het mogelijk was om min of meer samen te werken met de
katholieken: gezamenlijk eisten zij een verruiming van de mogelijkheden voor het
‘vrije’ onderwijs en samen eisten zij daartoe overheidssubsidie. Het traditionele
anti-papisme in orthodoxe kring bleef weliswaar bestaan, maar werd onder controle
gehouden doordat het als het ware overvleugeld werd door een nieuw getrokken
scheidslijn in de politiek: de door Kuyper geïntroduceerde ‘antithese’.36 Volgens de
ARP-leider was er een fundamentele tegenstelling tussen enerzijds politiek die zich
baseerde op menselijk inzicht en anderzijds politiek die zich liet leiden door het
goddelijk gezag. De kracht van deze tegenstelling was dat hiermee tegelijkertijd een
zelfbeeld en een vijandbeeld werd geschapen. De vijand was de Verlichting en de
Franse Revolutie, het ‘modernisme’, en daarmee iedereen die het politiek handelen
niet op
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de bijbel baseerde, zelfs de conservatieven. Aan de andere kant stonden de
protestanten en katholieken, hoe verschillend ook. Van belang hierbij was dat Kuyper
nadrukkelijk in ‘Ons Program’ verklaarde niet te zullen streven naar een herstel der
oude tijden: hij had geen religieuze staat voor ogen, evenminwenste hij een staatskerk.
Hij verlangde slechts naar een staat die Nederland als een ‘christelijke natie’ zou
bewaren, die een samenleving in stand hield waarin een christen zich thuis kon voelen.
Dit waren echter wendbare begrippen. Nu eens was de ‘christelijke natie’, gelet op
de geschiedenis, vooral een protestantse natie, dan weer een natie waarin protestanten
en katholieken een coalitie konden aangaan tegen alle anderen, zoals bij het eerste
kabinet van een ‘christelijke coalitie’ in de periode 1888-1891.37

De antithese was echter niet alleen strategisch van belang, maar van aanzienlijk
meer gewicht in een ruimer verband. Hiermee was immers ook een scheidslijn in de
Nederlandse politiek geformuleerd, die niet simpel een aantal traditionele
tegenstellingen in de samenleving gebruikte om delen van de bevolking temobiliseren.
Als Kuyper zich op relatief gemakkelijkewijze van een achterban hadwillen voorzien,
dan had het veel meer voor de hand gelegen dat hij gebruik zou maken van de
constitutionele spanning tussen koning en parlement, van de nog steeds merkbare
regionale verschillen, van de groeiende tegenstelling tussen degenen die ter wille
van de arbeiders over wilden gaan op een duidelijker interventionistisch
overheidsbeleid en zij die strak wensten vast te houden aan het laisser faire. Nog
meer voor de hand had het gelegen als hij had gekozen voor de sociaal-politieke
exploitatie van spanningen tussen hen die door een gemeenschappelijke bijbel uiteen
werden gehouden, de protestanten en katholieken. Maar dat deed hij allemaal niet.
Hij introduceerde met zijn antithese een volstrekt nieuwe scheidslijn, zowel naar
vorm als inhoud, die een eeuw
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lang het politieke landschap sterk beïnvloedde. Het overvleugelde al die oude
scheidslijnen en voorkwam de overwinning van andere nieuwe scheidslijnen. Juist
omdat Kuyper zijn campagne startte voordat de kwalen van de industrialisering in
volle omvang voelbaar werden, voorkwam hij de overheersing van de
sociaal-economische tegenstelling. Dit betekende dat de Nederlandse politieke
structuur zowel horizontaal als verticaal verdeeld werd, zowel naar levensovertuiging
als naar ‘zuiver’ politieke positie, zoals die sinds de Franse Revolutie werd aangeduid
als ‘links’ en ‘rechts’. Voordat het echter definitief zover was, zouden de liberalen
in een prachtig wanhoopsoffensief nog van alles doen om dat te voorkomen.

Sociaal-liberalen

De liberalen hadden de ontwikkelingen bij de katholieken en protestanten met grote
zorg aangezien. Zij vreesden bovendien de komst van het socialisme, dat in Nederland
nog niet veel voorstelde maar waarvan toch te verwachten viel dat het, net als in
Frankrijk, België en Duitsland, slechts aan betekenis zou winnen. Het leek wel alsof
er aan het liberalisme iets ontbrak. Het had weliswaar de grondwet van 1848 gebracht
en de daarop gebaseerde wetgeving, maar daarmee leek het wel uitgewerkt, want dat
programma om ‘de moderne levensbeschouwing’ in staat en samenleving te
verspreiden leek vooralsnog vooral confessionele tegenstanders groot te maken. Juist
voor een politieke stroming die zich zo graag beriep op de gedachte dat zij de Tijd
verstond, was het een beetje zoeken naar wat die Tijd nu eigenlijk vergde. Wel heel
pregnant spreekt dit uit een lange klacht van politiek commentator J.Th. Buys aan
een bevriend politicus in een brief uit 1870: ‘Soms gevoel ik, als ware ik zestig jaar,
een bijna onweerstaanbare lust om mij hier of daar buiten te gaan begraven op een
vergeten plekje waar men zoo min mo-
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gelijk verneemt wat er in de grote wereld daar buiten voorvalt. Alles wel beschouwd
komt het mij voor dat ons leven juist niet samenvalt met eene van de aantrekkelijkste
periodes der wereldgeschiedenis. Wij gevoelen levendig het onhoudbare van het
bestaande en weten toch niet waarheen; nergens een ideaal dat ons toelacht, een doel
dat ons de moeite waard schijnt om er met warmte voor te strijden.Wat wij werkelijk
goed gelooven achten wij veelal niet voor verwezenlijking vatbaar.’38

De schrijver, hoogleraar staatsrecht, was op dat moment in de kracht van zijn
leven, 42 jaar. De Frans-Duitse oorlog van dat jaar moest nog uitbreken en die zou
hem niet vrolijker stemmen. Een collega van hem, hoogleraar biologie Pieter Harting,
betrad na die oorlog bij de aanvang van het nieuwe collegejaar de gehoorzaal en
deelde zijn studenten mee dat er ‘geen roofdier zoo verslindend als de mensch’ was.
Slechts met de moed der wanhoop bleef hij vasthouden aan de gedachte - ontleend
aan Darwin - dat ondanks alles toch gesproken moest worden van vooruitgang. In
de natuur openbaarde zich een voortgaande lijn van vervolmaking. Deze evolutie
vergde weliswaar dood en verderf als prijs, maar bracht uiteindelijk toch steeds hoger
vormen voort, of als het om mensen ging, een steeds hoger beschaving.39

Het was een merkwaardig pessimisme, juist omdat liberalen in deze periode in
staat waren hun electorale aanhang te versterken. Hun anti-katholicisme was
aantrekkelijk voor conservatieven, het strijdlustige optreden van de antirevolutionairen
dreef vele bezadigde protestanten in hun kamp. Dat bracht ook verandering in de
‘kleur’ van het liberalisme. Was dit aanvankelijk gebaseerd op de gedachte de loop
der geschiedenis te begrijpen en daarmee vooral gericht op de toekomst, zo vermengde
zich dat nu met de gedachte dat liberalen verantwoordelijk waren voor het behoud
van het eigen karakter van de natie en dat zij een opdracht had-
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den van ‘de geschiedenis’.40 Maar terwijl enerzijds de traditioneel zo individualistisch
optredende liberalen met dit op pessimisme gebaseerd verantwoordelijkheidsgevoel
wat meer eenheid in de gelederen verkregen, ontstond anderzijds een splijtzwam in
eigen kring: wat te doen aan de sociale kwestie?

In zekere zin ging het hier om het vraagstuk dat Thorbecke in 1844 al aan de orde
had gesteld: de grondwet had de groei van een gemeenschap moeten bevorderen die
bestond uit verstandige individuen, burgers die in eigen levensonderhoud konden
voorzien (wat op termijn zou leiden tot het bijna vanzelf tot stand komen van het
algemeen kiesrecht). Maar wat te doen als het kapitalisme de samenleving zou splijten
tussen haves en have-nots? Wat moest men aan met wat Thorbecke had genoemd
een ‘onoverklimbare grens tusschen bevoegden en onbevoegden’? Hij had dit
probleem naar de toekomst verschoven, maar die toekomst was heden geworden. In
het voorjaar van 1870 verschenen er hier en daar artikelen in de pers met omineuze
titels als ‘Het groote vraagstuk van den nieuweren tijd’. En voor zover iemand nog
mocht twijfelen, dan was de Commune-opstand in Parijs (1871) een onmiskenbaar
bewijs van de urgentie daarvan. Een aantal liberalen begon een zoektocht naar een
nieuw programma dat sterk werd bepaald door de vraag hoe het lot van de arbeider
te verbeteren viel, hoe zij werkelijk deel konden gaan nemen aan ‘Nederland’.
In 1870 richtten enkele liberalen het Comité ter Bespreking der Sociale Quaestie

op, dat alleen al uniek was omdat het naast notabelen en intellectuelen ook een aantal
werklieden bevatte (zij het dat sommige notabelen om die reden geweigerd hadden
deel te nemen).Met deze nieuwe belangstelling werd bovendien een belangrijke stap
gezet, omdat daarmee in de politieke theorie van het liberalisme de centrale vraag
‘wat is het wezen van de staat’
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aangevuld, zo niet vervangen werd door de vraag ‘wat is het wezen der
maatschappij’.41 Dit soort vragen was verbonden aan het besef dat het niet langer
mogelijk was het schamele lot van de arbeider voor te stellen als het resultaat van
diens eigen succes of falen, of beter gezegd, aan diens gebrek aan energie en
beschaving. Dit dwong tot een zoektocht naar mogelijkheden om hier iets aan te
doen, naar de bouwstenen van een ‘moreele politiek’, zoals dat later genoemdwerd.42

Geleidelijkaan ontwikkelde zich een ‘sociaal-liberalisme’, dat in soms
hoogoplopende debatten de overige liberalen trachtte te overtuigen van het feit dat
de tijd van het laisser faire voorbij was en dat de tijd van handelen was aangebroken.
De staat diende het principe van een zo groot mogelijke staatsonthouding op te geven,
ook al vergde dit een ‘vadermoord’ op de oude Thorbecke.43 Met des te meer energie
stortten de jongeren zich op een heel scala aan activiteiten, voortvloeiend uit de
‘morele verbeelding’ van een rechtvaardiger samenleving, waarin staat en samenleving
niet samenvielen maar elkaar wel steunden en stimuleerden.44 Het uitgangspunt was
dat iedereen zijn best diende te doen om in eigen onderhoud te voorzien. Maar soms
was dat vrijwel onmogelijk, aangezien de marktverhouding tussen kapitaal en arbeid
daar geen ruimte voor liet. In zulke gevallen diende ten eerste de onderlinge ‘zelfhulp’
van arbeiders bevorderd en geholpen te worden, dat wil zeggen dat ze zich in
vakverenigingen dienden aan te sluiten, om een gelijkwaardiger
onderhandelingspositie op de markt te verwerven of over te gaan tot ‘coöperatie’,
niet alleen om gezamenlijk producten als levensmiddelen goedkoper te kunnen
aanschaffen, maar ook om zelf producten of diensten aan te bieden, met voorbijgaan
aan werkgevers die zich een te grote ‘meerwaarde’ toeëigenden. De staat kon dit
bevorderen door deze initiatieven mogelijk te maken en bovendien overmatige
exploitatie te-
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gen te gaan, bijvoorbeeld door wetten op vorm en inhoud van arbeidscontracten aan
te nemen, door langdurige arbeidstijden te verbieden en, zeker als de overheid zelf
werkgever was, minimumlonen af te dwingen. Op deze wijze konden de uitwassen
van de markt beteugeld worden, waarbij de staat als taak had erop toe te zien dat ‘de
arbeid’ eerlijker geregeld werd, waarmee het rechtvaardigheidsgehalte van de
samenleving werd opgevoerd.
Vervolgens richtten de sociaal-liberalen zich op het probleem van de armoede,

dat voor een belangrijk deel voortkwam uit het feit dat het arbeidersinkomen domweg
te gering was om tegenslagen als ziekte of economische terugslag op te kunnen
vangen. Ter illustratie van dit punt kan gewezen worden op een liberaal politicus,
die in juni 1870 zijn collega's in het parlement overviel met een hartstochtelijk
pleidooi: ‘Ik meen dat ik een ernstige zaak voorsta; men kan onmogelijk het bestaan
van eene sociale quaestie ignoreren. Laten wij doen wat in ons vermogen ligt om
haar op vreedzamewijze te helpen oplossen. Vergeten wij niet dat er onder de grieven
van deminderen tegen demeerderen sommige zijn, wier gegrondheid niet kan worden
ontkend. [...] Vergeten wij niet dat [...] het tenminste de pligt is zoo wel van de
vertegenwoordiging als van de Regeering om te doen wat in hare magt is om datgene
weg te ruimen, wat den minderen man belet, zich te verheffen uit den ongunstigen
toestand waarin de wanverhouding tusschen wèl- en niet-vermogenden in de
beschaafde maatschappijen hem gebragt heeft. Niet enkel door verschaffing van
onderwijs zullen wij dat doel bereiken; maar ook door denminvermogenden tegemoet
te komen [...] in de lofwaardige zucht om zijn lot te verbeteren, en ook door besparing
op zijn wekelijksche verdiensten te zorgen voor de toekomst.’45 En dit alles om een
rijkspostspaarbank in te richten, die er tien jaar later ook zou komen. Het lijkt een
hoop geluid voor een klein liedje.
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Toch lag hier de kiem van een grootschaliger oplossing voor de problemen van
tekorten en tegenslagen. Sparen was een van de weinige mogelijkheden om arbeiders
zelfstandig hun problemen te laten oplossen.46 Want wat viel er - behalve de
traditionele middelen als schulden maken en ondersteuning door de armenzorg - te
doen aan de regelmatig maar altijd ontijdig voorkomende perioden in het leven dat
er extra geld nodig was: bij gezinsuitbreiding, werkloosheid, ziekte en ouderdom?
De basisgedachte hierbij was dat de arbeider in principe ‘loon naar werken’ kreeg
(in die zin ging het om de volledige acceptatie van het kapitalisme) en dat de kern
van het probleem lag in het ‘regulariseren’ van het loon, dat wil zeggen ervoor zorgen
dat de inkomsten regelmatiger gespreid werden over het gehele leven. Deze redenering
werd bijvoorbeeld in de jaren negentig gebruikt om de grondslag aan te geven voor
een verzekering tegen de financiële gevolgen van werkloosheid: ‘De verzekering
moet dit bewerkstelligen, dat het arbeidsloon worde geregulariseerd, zoodat de
werkman, die heel zijn leven werkt zooveel hij kan, zooveel mogelijk een regelmatig
inkomen hebbe heel zijn leven. De uitkeeringen der verzekeringskas bij werkloosheid
zijn dus loon voor gepraesteerden of nog te praestereeren arbeid. Dit bedrag wordt
den werkman niet geschonken, hij verdient het, het is loon voor zijn arbeid.’47

Als sparen - met alle connotaties van zelfstandigheid en zelfhulp, discipline en
vooruitzien - gezien kon worden als een manier om het in principe ‘rechtvaardige
loon’ beter te verdelen over het gehele arbeidsleven, dan was het ook mogelijk om
dit uit te breiden van arbeiders die hieraan vrijwillig medewerking verleenden naar
een verplichting voor alle arbeiders. Dan diende wel een debat te volgen over de
wijze waarop staat en samenleving dit dienden te regelen - en dat debat zou nog enige
decennia in beslag nemen -
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maar toch liggen juist in deze manier van denken de wortels van de verzorgingsstaat.
Naast regeling van de arbeid en regulering van het inkomen namen de

sociaal-liberalen ook initiatieven op het terrein van opvoeding en beschaving. Een
voortdurend punt van aandacht was de verbetering van het onderwijs, maar ook het
bevorderen van liefde voor de natuur door schoolkinderen kamerplantjes te laten
verzorgen en het stimuleren van het lezen door middel van leeszalen en bibliotheken.
In het verlengde daarvan werd ook gepleit voor het opvangen van verwaarloosde en
criminele kinderen in kinderbeschermingsorganisaties. Vanuit de gedachte dat mensen
zich ‘menselijker’ zouden gedragen als ze niet in holen en krotten hoefden te wonen,
maar in een degelijke, aardige woning, werden ook stappen gezet in de richting van
sociale woningbouw en afbraak van onwaardige huisvesting. Lastiger, maar daardoor
ook zoveel dankbaarder, was het tegengaan van plat vermaak, zoals de kermis, door
keurige, gezellige feesten te organiseren, het drankmisbruik tegen te gaan en prostitutie
te verbieden.48

Dit waren allemaal pogingen om mensen uit te nodigen - dan wel te dwingen - tot
het beheersen van hun instincten, af te zien van onmiddellijke (en/of onjuist geachte)
behoeftebevrediging en tot het ontwikkelen van ‘karakter’, dat mysterieuze vermogen
om het eigen lot in eigen hand te nemen.49 Bij dit alles functioneerde de aloude
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen als een soort denktank. Vanaf 1881 werden
in de plaatselijke afdelingen lezingen georganiseerd over de sociale kwestie, waarbij
- opnieuw niet altijd tot genoegen van de notabelen - ook werklieden werden
uitgenodigd. Eén afdeling schreef in 1885 aan het hoofdbestuur dat dit soort
onderwerpen voor de dames te saai was en dat de heren er langzamerhand wel genoeg
over hadden gehoord. Bovendien zouden die werkliedenmisschienmaar op verkeerde
ideeën wor-
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den gebracht. En een andere afdeling klaagde dat de Nutsbijeenkomsten steedsminder
gezellig werden: ‘Alles wordt tegenwoordig opgeofferd voor het enfant terrible van
den tegenwoordigen tijd “de Sociale Quaestie”...’50

Aan de matige kwaliteit van de beeldspraak kan afgelezen worden hoe
ergerniswekkendmen het vond. Toch vervulde het Nut een essentiële rol door allerlei
sociale omstandigheden als ‘probleem’ te definiëren, informatie bijeen te brengen
over oplossingen die in het buitenland waren gekozen, deskundigen samen te brengen
voor het schrijven van doorwrochte rapporten en deze af te ronden met voorstellen,
die soms al de kern bevatten van wetsvoorstellen. Vooral in het laatste decennium
van de negentiende eeuw vervulde het Nut daarmee een functie die later door
overheidsdepartementen werd overgenomen.
De secretaris van het Nut, een voormalige predikant, omschreef het ideaalbeeld

dat hiermee vorm kreeg, in 1908 als volgt: ‘Mij staat als beeld der toekomst voor
oogen, de werkman, met zijn gezin levende in een gezonde, gezellige woning, met
een tuin, waarin hij, in de uren, welke vrijvallen van den loongevenden arbeid, met
zijn gezin aardappelen en groenten voor eigen gebruik kweekt, welke dan smakelijk
bereid worden door de vrouw, die eerst in de herhalingsschool, daarna in de
volkslessen, op deugdzame wijze heeft leren koken en huishouden. De borrel heeft
voor de leden van dit gezin zijn aantrekkelijkheid verloren. Het huis, met den tuin,
geven aan allen de noodige rust, gezelligheid, ontspanning, na den arbeid.’51

Het was een idylle die al aanzienlijk meer comfort inhield dan het Nut de
‘volksklasse’ in het begin van de negentiende eeuw had voorgehouden. Dit brave
werkmansgezin was als het ware één stand hoger in de samenleving gekomen en
daarmee iets dichter bij de stand van de auteurs van de verheffende ideaalbeelden.
Een
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aanzienlijke afstand bleef hen natuurlijk gescheiden houden, maar de heren deden
hun best. De grote vraag was eigenlijk of de werklieden en de vrouwen wel de rol
wensten te spelen die hun was toebedacht in het naderbij brengen van deze utopie.

Vrouwen

Mannenmoesten gestimuleerdworden om ‘karakter’ te kweken. Iets dergelijks werd
nooit over vrouwen gezegd: die hadden deze kostelijke kwaliteit kennelijk al van
nature.52 Van meer belang echter is dat vrouwen dit waarschijnlijk ook niet zo nodig
hadden, want die kwaliteit was vooral van belang voor ‘burgers’, voor mensen die
deelhadden aan de openbaarheid, aan de publieke ruimte. Dat waren mannen. Vooral
voor vrouwen uit de betere kringen betekende dit dat de manier waarop zij aan hun
bestaan vorm gaven geheel afhankelijk was van mannen. Zo werd over de echtgenote
van Groen van Prinsterer geschreven dat zij zo'n zware taak had omdat haar man het
zo druk had, terwijl hij ‘zoo fijn van gevoel, zoo teer van karakter, bijna altijd zwak
van gezondheid, en toch toegerust met zoo groote geestesgaven’ was. Daarom kon
hij zijn zegenrijke arbeid slechts vervullen doordat zij het hemmogelijk maakte: ‘Zij
beheerschte het kleine, het minder belangrijke, al heeft het zeer grooten invloed op
den mensch; zij zorgde voor heel het huiselijk leven; de kamenier, de keukenmeid,
de werkmeid, de huisknecht en, op Oud-Wassenaar, de tuinbaas, de vier arbeiders
en de koetsier, zij allen vielen niet Groen lastig, maar vervoegden zich bij Mevrouw
Groen om van haar de orders af te wachten.’
De auteur van dit overzicht was zo bezorgd dat het belang van dit alles weleens

als te groot kon worden beschouwd, dat hij tot tweemaal toe meedeelde dat zij niet
over hem ‘heerschte’, maar hem slechts tactvol hielp.53 Sommige vrouwen werden
overigens
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gek van die ‘grote verantwoordelijkheid voor het kleine’. Een hoogleraarsdochter te
Amsterdam zou zich later niet meer kunnen herinneren wat zij eigenlijk tussen haar
achttiende en zesendertigste jaar had gedaan: ‘Thuis zitten borduuren, teekenen,
pianospelen, wat naaien, brieven schrijven, visites maken, wat wandelen, wat vertalen
voor de volksuitgaven van Den Vriend voor Armen en Rijken. Ik geloof, dat ik nogal
veel gelezen heb uit de bibliotheek van mijnen vader.....’54

De belangrijkste achtergrond van de emancipatie van vrouwen lag dan ook niet
zozeer in een streven naar juridische en politieke gelijkstelling aan mannen, maar
was vooral een bijna wanhopige poging van vrouwen uit de hogere kringen om iets
om handen te hebben, om niet een afgeleide, maar een eigen verantwoordelijkheid
te dragen en dan liefst voor iets belangrijks. Deze beweging kon gebruik maken van
de toenemende aandacht voor het grote belang van verheffing en beschaving, zowel
bij de sociaal-liberalen, de antirevolutionairen als ook de rooms-katholieken.55 Lag
niet juist op dit terrein een speciale taak voor de vrouw?
Het scherpe verschil tussen mannen en vrouwen impliceerde ook een sterke

afhankelijkheid van mannen als kostwinners. Dit beeld komt maar zeer ten dele
overeen met de werkelijkheid: tussen de jaren zestig van de negentiende en de jaren
twintig van de twintigste eeuw was gemiddeld genomen een kwart van de vrouwen
in de kracht van hun leven (tussen de dertig en vijftig jaar) ongehuwd.56 Het gaat hier
dan om vrouwen die ongehuwd zijn gebleven, dan wel reeds weduwe geworden
waren, en dus in eigen onderhoud moesten voorzien. Meer in het algemeen heerste
sinds het midden van de negentiende eeuw in West-Europa een debat over ‘de
huwelijkskwestie’, toen op grond van een aantal volkstellingen bleek dat er aanzienlijk
meer huwbare vrouwen dan mannen waren.57 Het verlangen naar een nieuwe
verantwoorde-
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lijkheid, zowel op sociaal-culturele als op sociaal-economische gronden, leidde tot
de vraag of vrouwen dan niet beter opgeleid dienden te worden. En als deze vraag
bevestigendwerd beantwoord, dan was demeteen daaropvolgende vraag wat de aard
moest zijn van dat onderwijs. Het antwoord kwam van de feministe Elise van Calcar
in haar verhandeling De dubbele roeping der vrouw (1873). Ze herformuleerde de
vraag als volgt: ‘Is het mogelijk de vrouw én voor het gezin te behouden in al hare
eigenaardigheden, lieftalligheid, zorgvuldigheid, voorzienigheid - én haar toch een
loopbaan te openen, die zij, als ze eenzaam blijft, of weer eenzaam wordt,
onafhankelijk betreden kan om zelfstandig in al hare behoeften te voorzien?’58

Dit was volgens haar een ingewikkelde vraag, omdat het in te richten onderwijs
aan meisjes hen in ieder geval niet ongeschikt mocht maken voor hun eigenlijke
gezinstaak. Dat zou gelijkstaan aan het breken van de wieken van deze engelen en
hen verjagen ‘naar het bont rumoer des openbaren levens’. Eigenlijk ging het haar
vooral om een vorm van onderwijs die zou bijdragen aan de ontvouwing van de
intellectuele, maar vooral de morele kwaliteiten van de vrouw. Vrouwelijkheid stond
in haar visie gelijk aan een speciale, natuurlijke begaafdheid als opvoeder: ‘gij zijt
opvoedster, omdat gij vrouw zijt’, had ze al eens geschreven. Mannen waren vooral
sukkels, die eigenlijk geen partij vormden voor vrouwen die over zoveel meer
zelfbeheersing beschikten, zediger waren en vromer, geduldiger met zondaars en
liefdevoller in de omgang met behoeftigen, kortom, zoveel krachtiger in de
niet-aflatende strijd tegen zonde en verderf.59 In 1886 zei ze het nog wat harder en
duidelijker: mannen waren geneigd tot alle kwaad en konden eigenlijk alleen binnen
het huwelijk onder controle worden gehouden. Van Calcar kon zich voorstellen dat
mannen dit zouden zien als een moderne variant van de slavernij, maar daar bracht
zij tegen in: ‘de
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beste mannen hebben de boeien gekust die hun door een brave vrouw werden
aangelegd en gedacht of gezegd: als dit slavernij heet, wie wil dan vrij zijn?’60 En
daarmee werd op paradoxale wijze de weg opengelegd naar het openbare leven. Op
grond immers van haar bijzondere aard en natuur kon zij de beschavende en
opvoedkundige kwaliteiten als het ware overdragen van het huisgezin naar de
samenleving als geheel. Hier schemerde een nieuwe arbeidsdeling: economische
arbeid voor mannen, sociale arbeid voor vrouwen.
Vrouwen betraden nu het openbare leven, aanvankelijk vooral als vrijwilligster,

maar vanaf het eind van de negentiende eeuw ook in betrekkelijk nieuwe beroepen
op het terrein van onderwijs, verpleging, kinderbescherming en nog weer enkele
decennia later vooral in kantoorarbeid.61 Achter al deze drukkende
verantwoordelijkheden ging ook een feest van bevrijding schuil. Dat werd in de
zomer van 1898 in 's-Gravenhage gevierd met de grootste feministische manifestatie
die ooit in Nederland gehouden is: de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid.
Hier werd getoond wat vrouwen allemaal konden en deden en was daarmee een
krachtig pleidooi voor zelfstandigheid voor vrouwen. Bijna 94000mensen,merendeels
vrouwen, bezochten de tentoonstelling, die met twaalf congressen gepaard ging.
Maandenlang zou ze vrouwen inspireren, mannen intrigeren en in ieder geval het
openbare debat beheersen.62

De grote sensatie van het geheel was echter de lezing op 11 juli van Catherine van
Tussenbroek, de tweede vrouw die als arts was afgestudeerd. Zij bracht hierin naar
voren dat vrouwen om te beginnen zelfvertrouwen moesten zien te verwerven: ‘Ik
geloof, dat wij die veroveren moeten, langs den weg van ernstigen arbeid, die
economische onafhankelijkheid geeft. Het door zeden en conventie geijkte type der
vrouw zal daarbij ten onder gaan en een
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nieuw type voor den dag treden. Hoe dit er uit zal zien, durf ik niet te voorspellen.
Maar van éen ding ben ik zeker: wij vrouwen zijn de draagsters van het ideale en
zullen dat zijn, onverschillig of wij den bezem, het ontleedmes of het roer van den
staat hanteeren.’63

Het was doodstil terwijl zij sprak, maar een haast tastbare vastberadenheid waarde
door de zaal toen op deze wijze ‘verouderde levensopvattingen’ vervangen werden
door ‘nieuwe en nobele idealen’.64 Het klonk erg verheven. De scheidslijn tussen de
geslachten - tussen de onbeheerste sukkels en de draagsters van het ideale - werd
hiermee eerder dieper dan vloeiender. Desondanks was het een overtuigende
redenering én een efficiënte strategie om het binnenhuis te kunnen verlaten en de
straat op te gaan. De strijd van de vrouwenbeweging concentreerde zich nu verder
op het verwerven van het kiesrecht: slechts daardoor immers kon de deling in twee
halve vaderlanden worden opgeheven en zouden ook vrouwen in ‘Nederland’ komen
te wonen.

De Nederlandse samenleving was in het laatste kwart van de eeuw in beweging
gekomen. Symbolisch was in dit verband de aanleg van de spoorwegen. Nadat in
1839 de eerste lijn, tussen Amsterdam en Haarlem, gereed was gekomen, gebeurde
er een tijdje niets. Pas na 1860 werd er vaart achter gezet en volgde de ontwikkeling
van een netwerk en de aansluiting op buitenlandse lijnen. In 1880was het spoorwegnet
vrijwel voltooid.65 Naarmate de zwarte locomotieven dampend door het landschap
trokken, rees echter de vraag of die nu alleen maar vooruitgang brachten. Was er
niet tegelijkertijd verlies te bespeuren?Dit was een vraagwaar de Haarlemse botanicus
F.W. van Eeden rond 1870 niet lang over hoefde na te denken. Regelmatig maakte
de vader van de gelijknamige schrijver lange wandelingen door het land om zijn
verza-
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meling planten te verrijken, waarbij hij regelmatig in gepeins verzonken raakte over
dit soort vragen: ‘De schoonste woudbloemen verdwijnen voor onkruid dat nooit
vergaat. 't Schijnt dat in eene door den mensch lang bewoonde en beheerschte natuur
de armoede en eentoonigheid onder de wilde bloemen toenemen. Alleen
middelmatigheden, die zich verbazend vermenigvuldigen, boterbloemen, netels en
doovenetels, hondsdraf, wilde zuring, vormen een soort van
democratisch-socialistische republiek. Bijzondere karakters verdwijnen. Alles wordt
gelijk gemaakt tot eene eentoonige alledaagschheid.’
Een dergelijke ‘alledaagschheid’ was hem steeds meer gaan benauwen in de

stedelijke cultuur. Slechts op het plattelandwas de traditionele eenvoud en beleefdheid
van het goede landvolk nog bewaard gebleven, slechts in de natuur kon hij nog troost
putten uit de talloze verwijzingen naar een oud en rijk verleden. Op een wandeling
in Gelderland bijvoorbeeld raakte hij getroffen door het feit dat men hier geen statige
buitenplaats voorbijliep zonder even aan de pet te tikken, hoewel men wist dat de
deftige bewoners niet aanwezig waren. ‘Dit is wel een overblijfsel van de
lijfeigenschap, doch dat het vrijheidlievend gemoed niet hindert, omdat het een vorm
is, een symbool van eerbied voor de maatschappelijke orde.’ Tegelijkertijd was Van
Eeden echter innig tevreden geen Engelsman, Duitser of Fransman te zijn: ‘Nergens
vond ik zooveel welvaart op het platteland en zelfs in de steden zooveel algemeene
ontwikkeling bij de burgers als in ons land. Ginds zijn meer schreeuwende
tegenstellingen tusschen te veel en te weinig, die men hier, dank zij onzen nationalen
geest, niet aantreft.’66

Dat klonk trots, maar ‘Nederland’ bestond voor Van Eeden kennelijk pas als hij
in het buitenland was. In eigen land was hij een knorrige liberaal die uniformering
en egalisering hand over
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hand zag toenemen. De vrije natuur verwees voortdurend naar spontaniteit, naar
authenticiteit, naar rijkdom in verschijningsvormen; in de vreselijke tuintjes van de
nieuwe villa's zag hij alleen maar vulgariteit en afnemende variatie. Dit laat nog eens
zien hoe verscheidenheid in vrijwel ieder opzicht het normale, vertrouwde patroon
was voor mensen als Van Eeden, hoezeer ze het gevoel hadden dat die aan het
verdwijnen was, en hoeveel van waarde daarmee verloren ging.
Dit heimwee naar verscheidenheid werd gedeeld door Abraham Kuyper, een man

die in zoveel opzichten toch geheel anders was dan Van Eeden. Kuyper sprak bij
herhaling over ‘de eenvormigheid, die vloek des modernen levens’. In ‘Ons Program’
schreef hij dat regionale en lokale eigenaardigheden vooral versterkt dienden te
worden: ‘Wij wenschen niet het pittige begrip van een Zeeuw of een Fries, tegen het
vage, zwevende begrip van een... “Nederlander” uit te ruilen. Voor ons besef is
niemand Nederlander dan doordat hij Zeeuw, Fries, Hollander enz. is; en ook dat
weêr alleen doordien hij zich voelt inwoner van Middelburg of Leeuwarden of
Amsterdam, of in wat plaats zijn geslacht ook gevestigd en zijn werkkring gevallen
is.’67

Ook hij kon zich dus moeilijk een voorstelling maken van een ‘Nederland’ zonder
een vrijwel eindeloze schakering, zonder verschillen, in de loop van een lange
geschiedenis gegroeid. In die zin betekende voor deze mannen - en niet alleen voor
hen - de modernisering vooral het verloren gaan van de band met het verleden, een
vrijwel letterlijk ontwortelen. Tegelijkertijd was het juist Kuyper die de stimulans
gaf tot een nieuwe vorm van verdeling van de natie, waarin sommige traditionele
onderscheidingen werden opgenomen en andere werden opgeruimd. De grote vraag
was nu of de arbeiders zich zouden voegen naar de nieuwe verdeeldheid, of zij een
aandeel wensten te veroveren in dit ‘vage, zwevende begrip’.
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IV Arbeiders en de strijd om de politiek: 1869-1906

‘Verhoor van A.W. Rosendahl, arbeider op de Hollandsche Suikerraffinaderij en
secretaris van de vereeniging ‘Nederlandsch werkman’ te Amsterdam, 14 januari
1887:
Is er iets bijzonders in uwe vereeniging, iets eigenaardigs dat haar van andere

vereenigingen van dien aard onderscheidt?
Neen, Mijnheer, alleen wil ik er op wijzen dat de werklieden gaarne verbetering

in hun maatschappelijken toestand wenschen.
Van uwe vereeniging is dus niets bijzonders te zeggen, dan dat zij zich in bloei

verheugt.’
Verhoor Arbeidsenquête 1887.

Wat de burgerij zo nu en dan over arbeiders vernam, was niet geruststellend. Van
verre had de weldenkende elite het gevaar van het revolutionaire socialisme zien
aankomen, zelfs al voordat deze bedreiging voor de morele en materiële orde in
Nederland wortel had geschoten. Een van de belangrijkste profeten van de
onvermijdelijke komst ervan was de liberale econoom en jurist Godfried Quack, die
het zeldzame geluk had nog tijdens zijn leven in het gelijk te worden gesteld. Als
secretaris van een van de particuliere spoorwegmaatschappijen reisde hij veel, ook
in het buitenland, waar hij de ellende in de nieuwe industriegebieden in het Ruhrgebied
en rond Luik kon aanschouwen. In zijn memoires zou hij later over de arbeiders daar
schrijven: ‘onbeschrijfelijk laag scheen mij hun verwildering en ellende’.1 Dit kon
volgens hem zo niet
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doorgaan; zat er niet een kern van waarheid in het socialisme, was het niet ook een
zoektocht naar de verbinding tussen economie en rechtvaardigheid? In september
1872 bezocht hij een schamel danshuis in Den Haag, waar de International Working
Men's Association vergaderde: daar waren Marx en Engels aanwezig. Hier zag hij
de toekomst: ‘Warm in het suizend hoofd, met bekommering en ongerustheid
nadenkend over een toekomst, waarvoor hier zoo vreemde ongewonemaatschappelijke
fundamenten werden gelegd, ging ik naar huis, sprak ik met mijn vrienden, die zich
verbaasden, niet over de feiten die ik hun uit dat dans-zaaltje mededeelde, maar over
mijn, volgens hun inzien, al te voorbarige bezorgdheid. Zij zagen den naderenden
orkaan niet.’2

Zijn romantisch-conservatieve gemoed haakte naar het voorkomen van een ware
klassenstrijd die hij werkelijk vreesde; hij stelde zijn hoop op een verzoening, op de
vorming van een nieuwe gemeenschap. Hij probeerde zijn standgenoten te overtuigen
van de ernst van de situatie, eerst met artikelen in De Gids die op ‘de teekenen des
tijds’ moesten wijzen ‘zonder daarom echter de menschen die in ons land 't met het
volk goed meenden, te verschrikken’.3 Dit mondde uit in het opzetten van een
monumentale serie boeken waarvan het eerste deel in 1875 uitkwam en in 1897 het
zesde en laatste: De Socialisten. Personen en Stelsels. Als voorzitter van het Nut
probeerde hij deze aloude organisatie van het beschavingsoffensief, tegen veel
weerstand in, tot een meer actieve bemoeienis met de ‘Sociale Quaestie’ te brengen.
Hij riep zijn standgenoten op zich meer te bemoeien met de voorzichtig opkomende
arbeidersbeweging, want ‘juist hier is terrein te herwinnen en kleur te bekennen. [...]
Op de zeden en gewoonten van het volk moet worden ingewerkt. Niet de bezittingen,
maar de hartstochten en begeerten moeten worden genivelleerd. Men moet aan de
democratie moraal en moraliteit geven, of ten minste die bij haar versterken.’4
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Naar zijn mening moest de samenleving als geheel meer ‘karakter’ gaan vertonen.
Dat betekende dat de hogere standen minder aanleiding dienden te geven tot jaloezie
en het volk niet jaloers mocht worden. Waren de arbeidersverenigingen van een
dergelijke patriarchale welwillendheid echter wel gediend?

Harmonische gemeenschap

In het begin van de negentiende eeuw waren alle gilden en knechtenverenigingen
verboden en opgeheven, maar bij de toekenning van het recht van vereniging op
basis van de grondwet van 1848 kwamen er in kringen van werklieden al snel
oproepen om zich opnieuw in gilden te verenigen. De voorbeelden uit het buitenland
vroegen om navolging; veel arbeiders hadden in die jaren in Groot-Brittannië, België
en de Duitse gebieden gewerkt, zoals ook regelmatig buitenlandse arbeiders een
tijdlang in Nederland werkten. Dit speelde vooral in Amsterdam, een stad die vanaf
de jaren zestig groeide van ongeveer 230 000 tot 510 000 inwoners in 1900. De
tweede stad, Rotterdam, groeide in dezelfde periode sneller - van 90 000 naar 320
000 - maar bleef kleiner. Amsterdam werd met afstand de grootste arbeidersstad.
Hier klopte het hart van de arbeidersbeweging.5 De geschoolde werklieden, de
ambachtslieden, gingen in de jaren zestig op zoek naar meer maatschappelijke
waardering en een beter leven. Zij probeerden vooral onderling regelingen te treffen
voor tegenslagen: het verzorgen van een fatsoenlijke begrafenis was wel het minste.
Beroemd is het verhaal over de oprichting van de timmerliedenvereniging Concordia
Inter Nos, begin september 1866: ‘Eenige timmerlieden, op karwei zijnde, zagen een
begrafenisstoet, waarachter leden eener vakvereeniging met insigne getooid waren
geschaard, die het stoffelijk overschot van een vak- en vereenigingsgenoot de laatste
eer bewezen. “Waarom kunnen wij in ons vak ook niet zoo
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iets hebben?” vroeg de een. “Ja, waarom niet?” was de wedervraag van een ander.’6

Dit soort vakverenigingen werden opgericht om elkaar naar vermogen materieel
bij te staan, maar vooral ook om respect af te dwingen, en uiteraard onderlinge enige
gezelligheid op te leveren. Ze probeerden wel iets te doen aan een verhoging van de
lonen, maar hadden hier niet veel succes mee aangezien dat een veel hogere
organisatiegraad vergde dan zij in die eerste jaren konden bereiken. Als vanzelf viel
de nadruk op gezamenlijke zelfhulp, op wat genoemd zou kunnen worden de
collectivisering van overlevingsstrategieën. Dit kreeg vooral vorm in allerlei pogingen
tot coöperatieve productie en consumptie. Zo was er het voorbeeld van gezamenlijke
inkoop door de typografen van aardappelen, gort, varkenskluifjes en sigaren.7 Het
ging hier vooral om een ‘defensieve standsreflex’ van geschoolde werklieden, gericht
op het behoud van een aantal traditionele waarden. Zij verdedigden hun plaats in de
samenleving, hun eer als huisvaders die voor vrouw en kinderen konden zorgen,
maar ook hun trots als vaklieden. Daarmee was het een verweer tegen het doorzetten
van harde, rationele marktverhoudingen, waarin ook arbeid verhandelbare waar was.
Deze veranderingen op de arbeidsmarkt waren voor een deel het gevolg van het
aantrekken van de economie in de steden, voor een deel ook van de in de jaren
zeventig uitgebroken agrarische crisis, die vele landarbeiders overbodig maakte en
naar de grote steden dreef (die uit het noorden trokken meestal naar Amsterdam, die
uit het zuiden naar Rotterdam).
Een dergelijke verhuizing van het platteland naar de grote stad, een onontwarbare

mengeling van weemoed en verwachting, is later het meest beeldend beschreven
door de sociaal-democratische schrijver A.M. de Jong in de achtdelige cyclus
(1925-1938) over jeugd en jonge jaren van Merijntje Gijzen. Hierin wordt het ver-
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haal verteld van een intelligent en gevoelig jongetje in een doodarm, katholiek gezin,
dat rond de eeuwwisseling van het Brabantse platteland naar Rotterdam verhuisde:
‘Met wijd gesperde ogen keken zij, ongelovig en gulzig, naar het oprijzen van de
immense stad in de lichte voorjaarsnevel. Het leek een wonder, een stad uit
sprookjesverhalen, iets als het oude, van wonderen verzadigde Bagdad, waar al die
bedwelmende oosterse vertelsels uit de bibliotheekboeken plachten te spelen.’8

De dramatiek van de grote stad overweldigde hem: al op de allereerste dag in
Rotterdam leerde hij een zeeman kennen die een sprekende papegaai had, vocht hij
met een stel jongens die hem hadden uitgelachen over zijn rare kleren en zijn
Brabantse tongval en sloot hij vriendschap met een joodse jongen die prachtig kon
tekenen: er ging een totaal nieuwe wereld open die nauwelijks te bevatten was. De
vaders van al deze Merijntjes die naar de grote steden kwamen, waren vaak bereid
ieder werk aan te pakken dat zij konden krijgen, tegen een loon dat vaak hoger was
dan zij ooit hadden weten te verdienen op het platteland, om al snel te ondervinden
dat het leven in de stad ook veel duurder was dan zij hadden gedacht. Voor individuele
arbeiders brak nu een periode aan waarin zij aan den lijve ondervonden dat er van
alles aan het veranderen was.

Ook sommige werkgevers voelden de veranderingen aankomen en streefden naar
een betere bandmet hun arbeiders. Zij ontwikkelden een soort welwillend patriarchaal
systeem, waarin arbeiders niet als makkelijk vervangbare leveranciers van arbeid
werden behandeld, maar als mensen die bijdroegen aan een
ondernemingsgemeenschap. Vandaar dat allerlei spaarregelingen werden opgezet,
bedrijfsfondsen voor uitkeringen bij ziekte of overlijden, in een aantal gevallen ook
gezorgd werd voor goede en relatief goedkope
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huisvesting. Zo was er een ambitieuze ondernemer in Delft, J.C. van Marken, die
zijn moderne gist- en spiritusfabriek op die manier probeerde te leiden.9 Hij vond
hierbij grote steun van zijn echtgenote, AgnetaMatthes, die hem dagelijks vergezelde
naar de fabriek, waar zij haar eigen lessenaar had. Zij vooral onderhield het contact
met de werknemers en hun gezinnen.10 Van Marken noteerde eens voor zichzelf:
‘Wanneer wij de menschen behandelen gelijk zij zijn, zegt Goethe, zoo maken wij
hen slechter. Wanneer wij hen echter behandelen alsof zij waren, gelijk zij behoorden
te wezen, zoo brengen wij hen dáárheen, waar zij te brengen zijn.’11

Het klonk even welwillend als dwingend: vriendelijkheid kan zeer veeleisend zijn.
Maar het kon ook nog geheel anders: veeleisendheid zonder vriendelijkheid. Dat
kwam zelfs aanzienlijk vaker voor.
In 1887 onderzocht een parlementaire enquêtecommissie de toestand waarin de

arbeidende klasse zich bevond. In het buitenland was dat al veel eerder gebeurd;
beroemd zijn de Engelse verslagen, waarin Karl Marx de gegevens had gevonden
voor demeest schrijnende passages vanDas Kapital. Maar in de jaren tachtig daagde
het in Nederland dat de industrialisatie ook hier onaanvaardbare sociale gevolgen
had. Deftige lieden konden zich vrijwel geen voorstelling maken van het dagelijks
leven van arbeiders, zoals bleek uit de gesprekken die de commissieleden voerden.
Dag na dag werd duidelijker dat veel mannen en vrouwen uitputtende arbeid
verichtten, dat de omstandigheden in fabrieken vaak gevaarlijk waren en zelden goed
voor de gezondheid, dat de discipline werd gehandhaafd met een soms nogal
willekeurig boetestelsel voor de geringste vergrijpen. Dit alles wekte medelijden: na
weer zo'n treurig verhaal van eindeloos sloven in een kaarsenfabriek in Amsterdam
kon de voorzitter van de commissie zich niet inhouden en liet weten dit ‘een kwaad
leven’ te vinden.12 Toch
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was de commissie ervan overtuigd dat het arbeidersleven nu eenmaal onaangenaam
was, hooguit konden uitwassen worden tegengegaan. Als uitwassen beschouwde de
commissie het feit dat jonge kinderen naar de fabriek gingen en niet naar school, dat
vrouwen werkten terwijl mannen werkloos thuis zaten en bovenal dat mannen en
vrouwen soms zonder toezicht in één ruimte samenwerkten, waar slechts zedeloosheid
van te verwachten viel, zeker als er drank op het werk gebruikt werd. De
commissieleden waren vooral bezorgd dat een toenemende industrialisatie dergelijke
uitwassen zou vermeerderen en daarmee het beschavingsniveau van het volk nog
zou verlagen. Daarom waren zij kritisch over werkgevers die niet hun best deden
om de werkomstandigheden zo menselijk mogelijk te houden. Dit bleek wel uit het
meest geruchtmakende gesprek dat zij voerden, namelijk met Petrus Regout, directeur
van de grote aardewerkfabriek inMaastricht. Nadat deze de commissie onder andere
had bekend dat er een groep arbeiders op zijn bedrijf werkzaam was die geen enkele
vrije dag in het jaar had, ontspon zich de volgende discussie:
‘Vraag: Hoe vindt gij het lot van die menschen?
Antwoord: Wat zal ik daarop antwoorden? Alle menschen zijn in de wereld niet

even gelukkig; de een heeft het harder dan de ander.
Vraag: Maar gij hebt daarover waarschijnlijk uw gedachten wel eens laten gaan.

Vindt gij het lot van die menschen van dien aard dat er termen zijn om er enige
verbetering in aan te brengen, of niet?
Antwoord: Zeer zeker was het wenschelijk dat men den toestand van die menschen

wat kon verbeteren, als het mogelijk was.
Vraag: En zou soms daaraan van de zijde der fabrikanten niets kunnen gedaan

worden?
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Antwoord: Met opofferingen zeker. Als men niet behoeft te vragen wat het kost, kan
alles gebeuren.
Vraag: Maar zooals uw zaken gaan, vindt u daartoe geen termen?
Antwoord: Zooals de zaken tegenwoordig gaan, zal er heel veel op de werklieden

moeten bezuinigd worden om de zaken staande te houden. [...] Ik ben van mijn 16de
jaar in de zaken, maar ik heb nog nooit een tijd gekend dat wij zoo hard hebben
moeten concurreeren als tegenwoordig. Het is een feit dat wanneer er geen verbetering
in de zaken komt, wij verplicht zullen zijn om een massa volk te bedanken.’13

Petrus Regout deed wat hem economisch noodzakelijk leek en voor de rest
constateerde hij in volle gemoedsrust dat zijn werkvolk in Maastricht de hand die
het voedde niet beet. En hij draaide er dan ook niet omheen: arbeid is koopwaar, de
prijs daarvan wordt bepaald door vraag en aanbod. De reacties op de uitkomsten van
de enquête varieerden van ongeloof tot verontwaardiging. Het was daarna moeilijk
om de zaak op zijn beloop te laten. Op grond van deze bevindingen kwam het in
1889 tot een arbeidswet, waarin de eerste maatregelen werden genomen tegen de
ernstigste misstanden in de industrie (arbeid op het platteland, die als nogal gezond
werd beschouwd, was van deze wet uitgezonderd). De arbeidsdag van de zwakste
groepenwerd enigszins beperkt: vrouwen en kinderen beneden de twaalf jaar mochten
niet voor vijf uur 's morgens en niet na zeven uur 's avonds werken. Op zondag
mochten zij helemaal niet werken. Bovendien moest men hun per werkdag minstens
een uur rust toestaan en werd het vrouwen verboden de eerste vier weken na een
bevalling te werken.14 Dit was gebaseerd op de gedachte dat vrouwen niet in de
fabriek hoorden (zij dienden man en kinderen te voeden en op te voeden) en dat
kinderen eigenlijk tot hun twaalfde jaar op
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school dienden te zitten, wat pas in 1900 werd vastgelegd in de leerplichtwet.
Het kwade leven van de arbeiders zou aangenamer trekken krijgen, door de

beschavende hand van lieftallige vrouwen en vriendelijke werkgevers, zowel helpend
als dwingend, verheffend als disciplinerend. Hierop vestigde de elite althans haar
hoop en dat probeerde ze ook met behulp van voorzichtige wetgeving te bevorderen.
Maar was dit voor arbeiders aantrekkelijk? Dat hield op zijn minst het risico in dat
ze daarmee sterk gebonden werden aan het bedrijf waar zij werkten: allerlei sociale
regelingen bij ziekte, ongeval en pensionering bonden hen dan aan de onderneming,
ze huisden zelfs in woningen van het bedrijf. Bovendienwaren ze daarmee afhankelijk
van de werkgever, en afhankelijkheid was nu juist iets wat steeds minder op prijs
werd gesteld. Dit was de periode dat arbeiders niet langer hun lot simpelweg
aanvaardden; eerbied voor burgemeester en pastoor, politieagent en industrieel was
niet langer vanzelfsprekend.

Het uiteenrafelen van traditionele verbanden en gezagsverhoudingen was een
internationaal verschijnsel. Dit was ook de periode waarin de Duitse socioloog
Ferdinand Tönnies zijn klassieke studie schreef over het uiteenvallen van de
traditionele ‘gemeenschap’, dat gedroomde verleden van samenhang en harmonie
en de overgang naar een meer rationele en daarmee vooral zakelijke en
individualiserende samenleving.15 Dit alles leek in het midden van de jaren tachtig
bevestigd te worden door de overal oplaaiende arbeidsonrust en opstandigheid in de
grote industriële gebieden in West-Europa. Zelfs in Nederland vond een kortstondig
maar fel oproer plaats: het Palingoproer te Amsterdam in juli 1886.16 Waren dit de
eerste windstoten van de ‘orkaan’ die Quack al in 1872 had voorvoeld? Het leek erop
dat arbeiders langzaam
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maar zeker bezig waren in steeds groter getale de maatschappelijke ongelijkheid in
vrijwel ieder opzicht als onrechtvaardig te beschouwen. Een goed voorbeeld van
deze nieuwe houding was de tirade die Klaas Ris, een eigenzinnige petroleumventer
in Amsterdam, bij de enquêtecommissie had afgestoken: ‘Stel u voor dat ik vijf, zes
kinderen bezit, en ik geen zolen onder mijne schoenen heb, wat moet ik doen? Ik
mag niet bedelen, en werk is er niet. Ik mag niet eens op mijn kamer gaan zitten
doodhongeren, omdat de huisbaas dat niet hebben wil. Ga ik op straat zitten, dan
komt de politie er tegen op. Ben ik toch geen Nederlander? Heb ik geen recht om te
leven, welnu, maak mij dan af als een ziek stuk vee. Doet men dat niet dan moet men
mij de middelen geven om te kunnen leven.’17 Uit deze mengeling van melodrama
en zelfbewustzijn blijkt dat arbeiders naar hun gevoel nauwelijks een plaats hadden
in ‘Nederland’. Maar hoe een dergelijke plaats te veroveren?
Steeds klemmender werden de oproepen om de onderlinge banden te versterken,

naar het opnieuw oprichten van iets wat een beetje leek op de gilden van vroeger.
Op basis van de onderlinge solidariteit moest gestreden worden voor collectieve
verbetering van arbeid en leven. Een dergelijke strijd bleek al snel te botsen op twee
grote problemen. Ten eerste waren de arbeiders zelf onderling zeer verdeeld: binnen
elke beroepsgroep heerste een grote mate van hiërarchie (een timmerman was
bijvoorbeeld van een veel hoger orde dan een sjouwerman); ook tussen de
verschillende beroepen heersten werelden van verschil, zoals de mate van
geschooldheid en de zeer uiteenlopende arbeidscultuur, waar dan nog eens een groot
aantal andere verschillen bijkwamen, zoals geografische herkomst en religie. Dat
maakte het oprichten van vakverenigingen tot een lastige opgave: traditionele
verschillen moesten overbrugd worden, de overtuiging moest groeien dat ze een
gemeenschappelijk belang hadden en dat het anders-zijn geen eender-zijn hoefde uit
te sluiten.
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Het tweede probleem was de vraag of het voor deze nieuwe verenigingen lonend
was om de ‘standspolitiek’ vol te houden, dat wil zeggen vertrouwen te vestigen op
vooraanstaande personen van wie men hoopte en verwachtte dat zij voor de arbeiders
enwerklieden zouden opkomen. Zo konden zij wellicht profiteren van het toegenomen
begrip, zoals bij de heren van het Comité ter Bespreking van de Sociale Quaestie.
Was er iets te verwachten van de sociaal-liberale politici, die wel wat leken te voelen
voor verdergaande arbeidswetgeving en zelfs wel iets begonnen te zien in een door
de overheid gegarandeerde en gesubsidieerde sociale zekerheid, zoals Bismarck die
in de jaren tachtig in Duitsland tot stand had gebracht? Dat was erg moeilijk op
waarde te schatten, want deze heren waren veelal politici en politiek, zeker op
nationaal niveau, was voor verreweg de meeste arbeiders een andere wereld. Vooral
in het laatste kwart van de negentiende eeuw ging het in arbeiderskringen om twee
vragen: hadden zij iets te verwachten van de politiek en welke strategie moesten hun
organisaties kiezen om verbetering in hun leven te bereiken. Of, anders geformuleerd:
moesten zij gaan deelnemen aan ‘de grote politiek’ of vooral een eigen
‘arbeiderspolitiek’ ontwikkelen?

Aanvankelijk ontwikkelde zich een arbeidersbeweging die weliswaar bestond uit
organisaties van en voor arbeiders, maar die onmiskenbaar onder een zekere patronage
van ‘heeren’ stond. De beweging had een gemengd karakter, dat wil zeggen dat zij
deels materiële belangen behartigde, maar ook schoorvoetend deel nam aan het
nationale politieke debat. Het ging daarbij vooral om ambachtslieden, geschoolde
en gespecialiseerde arbeiders, die zich onder leiding van de meubelmaker B.H. Heldt
in 1871 aaneensloten in het Algemeen NederlandschWerklieden-Verbond. Dit ANWV
richtte zich steeds meer op het sociaal-liberalisme en kreeg
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ook steeds meer een politiek karakter. Heldt was in de periode 1885-1901 zelfs
sociaal-liberaal kamerlid, als eerste en lange tijd enige werkman in het parlement.
Het risico van een dergelijke aansluiting bij de politiek werd al snel duidelijk. Eind

1875 sprak het ANWV zich uit voor het neutrale staatsonderwijs (waarmee het koos
voor de liberale visie op de schoolstrijd), waarna onder aanvoering van de metselaar
Klaas Kater de orthodox-protestantse leden uittraden en in 1876 het Nederlandsch
Werklieden-Verbond Patrimonium (Vaderlijk Erfdeel) oprichtten. Patrimonium
richtte zich op de verspreiding van Gods woord en ‘de traditiën onzes volks’, vanuit
de gedachte dat dit het beste was voor de samenleving in het algemeen en de
werklieden in het bijzonder. Voor de leden was er een ziekenverzekering, een
pensioenvoorziening, maar ook een zangvereniging, een zondagschool, een
volksbibliotheek en op verschillende plaatsen een woningbouwvereniging. In politiek
opzicht sloten zij zich aan bij de antirevolutionairen van Kuyper. De oriëntering op
de nieuwe politieke partijen leverde wel aandacht en waardering op, maar bevorderde
tegelijkertijd ook een nieuwe verdeeldheid. Het succes van deze organisaties was
niet gering: in 1900 had het ANWV 5000 leden; Patrimonium had er zelfs ongeveer
13 000 en was daarmee de grootste en meest stabiele werkliedenorganisatie in
Nederland.18

In katholieke kring ontstond in zowel Amsterdam als Bergen op Zoom in 1868
een Sint-Josephs-Gezellen-Vereeniging. De ontwikkelingen werden gecompliceerd
door het uiteenlopend beleid van de bisschoppen in hun diocesen, maar in 1888 werd
toch de Nederlandsche Roomsch-Katholieke Volksbond opgericht door de
sigarenhandelaar Willem Passtoors. Het ging bij ANWV, Patrimonium en Volksbond
(‘onder Patronaat van St. Willebrordus’) om een soort gildeachtige verenigingen,
die door een nadrukke-
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lijk vertoon van respectabiliteit begrip hoopten te verwerven en tegemoetkoming
aan hun verlangens. Zij hoopten daarmee de harmonie in de samenleving te herstellen
die vroeger bestaan zou hebben; om dit te kunnen geloven werd regelmatig
teruggegrepen op de middeleeuwen of zelfs naar de vroege christengemeenten. Er
was echter één groep die zich distantieerde van dit beleefde gedoe, die dit aanschurken
tegen de welwillende vertegenwoordigers van de bourgeoisie vernederend vond en
bovendien heilloos, want het zou niets opleveren. Aan de diepe ellende waarin het
volk gedompeld was, viel slechts door een revolutie een eind te maken.

De dageraad der volksbevrijding

Het leven van het gewone volk in Nederland aan het eind van de negentiende eeuw
was ondraaglijk. Het was eigenlijk een wonder dat het al niet lang aan honger en
uitputting was bezweken. Dat schreven socialisten toen althans in hun kranten en
brochures en sindsdien is het vaak herhaald. Maar was het ook zo? Op internationaal
niveau gezien was Nederland een betrekkelijk rijk en rustig land. Vanaf het midden
van de jaren zestig vertoonde de economie een snelle en vooral ook aanhoudende
verbetering. Dit was de periode waarin een ‘beslissende versnelling’ van de
industrialisatie optrad en het ambachtelijk-agrarisch patroon vervangen werd door
een moderne economische structuur. Weliswaar stegen vanaf 1870 de loonkosten,
maar de kapitaalkosten (uitgaven voor aanschaf en onderhoud van machines) gingen
sterk omlaag. Bovendien daalde de rente, als gevolg van de verbetering van de
overheidsfinanciën waardoor er meer geld beschikbaar kwam voor investeringen.
Dit alles leidde tussen 1860 en 1900 tot ongeveer een halvering van de

werkloosheid en bovenal een stijging van het reëel inko-
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men met 150% (mede door het goedkoper worden van levensmiddelen).19 De
inkomensongelijkheid in Nederland ging vanaf 1880 vrij snel dalen en zou dat tot
1940 onophoudelijk blijven doen.20 Dit maakte het niet alleen mogelijk dat de
huwelijksleeftijd daalde, maar ook de sterfte afnam (met name de gruwelijke
zuigelingen- en kindersterfte). De bevolking voedde zich beter, kreeg daardoor een
betere weerstand, en bovendien groeide de aandacht voor hygiënische maatregelen.
Als een gezin het zich kon veroorloven, werd de man kostwinner, dat wil zeggen dat
kinderen langer naar school mochten en de vrouw zich op de verzorging van huis en
gezin ging concentreren. Het aandeel van vrouwen en kinderen in het gemiddelde
gezinsinkomen daalde dan ook aanzienlijk tussen 1890 en 1910. De gezinnen werden
wat kleiner. Bejaarden bleven langer zelfstandig of werden in verzorgingsinstellingen
opgenomen.21 Vanaf ongeveer 1880 gingen mensen ook hun kindertal beperken; in
Brabant en Limburg twee decennia later. Meer en meer huwelijken eindigden in
echtscheiding. Bij de elite leidde dit uiteraard tot klachten over de neergang van de
beschaving (‘hand over hand toenemende bandeloosheid en tuchteloosheid’), maar
deze ontwikkelingen in het persoonlijk leven wijzen erop dat steeds meer mensen
langzaam maar zeker het lot in eigen hand konden gaan nemen.22 Iets dergelijks is
ook zichtbaar in de ontwikkeling van het gebruik van sterkedrank.Werd in de periode
1870-1880 jaarlijks nog zeven liter pure alcohol per hoofd van de bevolking
gedronken, vanaf dat moment zet een daling in die tot 1930 aanhoudt (drie liter).23

Voor veel mensen was het leven merkbaar beter aan het worden, zij konden zich
idealen gaan veroorloven.
Er waren streken die economisch achterbleven en beroepen die zachtjes uitstierven.

Dit verklaart bijvoorbeeld een opmerking van de socialistische voorman Ferdinand
Domela Nieuwenhuis over
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de werkloosheid. Vroeger was dat volgens hem ‘een epidemie, die nu en dan eens
uitbreekt om af te nemen en te verdwijnen’, maar inmiddels was het ‘een chronische
(slepende) ziekte, die in alle jaargetijden wordt aangetroffen’.24 Hier vertoonde
Nieuwenhuis een ernstige bijziendheid, want in werkelijkheid was het omgekeerde
het geval: in de eerste helft van de negentiende eeuw had er een zeer hoge structurele
werkloosheid geheerst, in de tweede helft was soms sprake van conjuncturele
werkloosheid.
De analyse van Nieuwenhuis wijst echter wel op een nieuwe gevoeligheid in het

arbeidersleven. Nederland was in de jaren tachtig immers nauw verweven geraakt
met de wereldhandel, waardoor het land ook gevoelig was geworden voor de
internationale conjunctuurbeweging. Het was juist het daarmee gegeven afwisselende
ritme van verbetering en teruggang - twee stappen vooruit, een achteruit - die kracht
gaf aan de ontwikkeling van het Nederlandse socialisme: de inktzwarte nacht van
het verleden zou nu worden afgelost door het heldere daglicht van de toekomst.
Willem Vliegen noemde in 1902 zijn imposante geschiedwerk over de opkomst van
het socialisme in Nederland dan ook De Dageraad der Volksbevrijding.
De vraag was wel hoe deze volksbevrijding dichterbij te brengen viel. Er was een

zeer lange traditie van incidentele deelname aan ‘de politiek’: men richtte zich
verontwaardigd tot de stedelijke elite en eiste brood, afschaffing van de belastingen
of vervanging van de zittende bestuurders door mensen met meer begrip voor de
noden van het volk. De arbeiders vroegen echter zelden of nooit om echte deelname
aan de politiek; dat was meer iets voor de heren, die daarvoor in de wieg waren
gelegd. De oprichting van een politieke partij lag dan ook niet erg voor de hand,
zeker niet als een dergelijke partij meer wilde zijn dan een propagandaclub of een
min of meer geheim genootschap. In 1872 bijvoorbeeld
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meldde een commissaris van politie in Amsterdam dat er iets mis was met de
‘volksgeest’: ‘Vooral in de laatste tijden treft men meer dan ooit volksmenigten aan
die luide lucht geven aan hunne ontevredenheid en openlijk verklaren, alsdat de
kleine man door hunne meer bevoorregte natuurgenoten wordt uitgezogen en dat het
beter is zich dood te vechten dan te moeten doodhongeren.’25

Dit leidde tot een optocht van 500 mensen naar het woonhuis van de burgemeester,
waar een verzoek werd afgeleverd met de vraag de woninghuren te verlagen en iets
te doen aan de woningnood. Twee weken later kwamen ze, inmiddels 1500 in getal,
weer langs om antwoord te krijgen. De burgemeester legde hun eerst uit dat ze met
dit soort verzoeken bij de Tweede Kamer moesten zijn en dat het verder niet
fatsoenlijk was om dit soort optochten te houden. Daarop dropen zij af en reageerden
hun frustratie af op de zelfgekozen woordvoerders.
Dit voorval laat zien hoe het oprichten van een politieke partij voor de meeste

arbeiders voorbij de horizon van hun ervaringen en voorstellingsvermogen lag. Het
lag veel meer voor de hand om door te gaan met een andere rijke traditie, namelijk
die van de werkweigering. Zowel op het platteland, vooral onder veenarbeiders en
grondarbeiders, als in de stedelijke nijverheid kon soms de vlam in de pan slaan: een
hondse behandeling door de bazen, het opleggen van willekeurige boetes,
achterblijvende lonen in dure tijden, het kon allemaal aanleiding zijn tot een korte
of lange staking met meer of minder geweld.26 Het risico dat de stakers namen, was
groot: het leverde successen op, maar vaak ook was langdurige werkloosheid en
armoede het gevolg, soms zelfs gevangenisstraf. Om dit risico te verkleinen waren
er bijzondere methoden ontwikkeld om een werkgever onder druk te zetten. De
arbeiders schreven dan hun eis op een papier of een houten plankje en zetten daarop
hun namen niet onder elkaar - waarbij de eerste on-
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dertekenaar vrijwel meteen als initiatiefnemer zou worden gebrandmerkt - maar in
een cirkel of in stralen, als de spaken van een wiel.27 Solidariteit was hier beslissend.
De arbeidersbeweging ving dan ook aanmet het verenigen vanmensen die in hetzelfde
beroep of bedrijf werkzaam waren, die men kende. Vandaar ook dat onderlinge
gezelligheid, met zang en drank, van groot belang was: het bond de leden nauwer
aan elkaar.
Toen in de loop van de eeuw duidelijk werd dat organisatie het wachtwoord van

de moderne tijd was, diende de arbeidersbeweging dan ook een oordeel te vormen
over de vraag op welke basis zij zich wilde organiseren, als vakvereniging of als
politieke partij? Marx en Engels hadden er al mee geworsteld. Zij vreesden dat
‘economische actie’, waarin het zwaartepunt lag op het verwerven van betere
arbeidsvoorwaarden door vakbondsstrijd, de ware strijdgeest op de lange termijn
zou doen uitdoven. Het gevaar was immers dat arbeiders zich zouden laten afschepen
met de kruimels die van tafel vielen. Het socialisme was echter gericht op het
veroveren van de hele dis: de samenleving moest structureel veranderen, de
bourgeoisie moest worden afgelost door het proletariaat. Het betekende dat een
politieke partij ervoor diende te zorgen dat dit einddoel niet uit het oog verloren ging,
en daar moest dus ook het zwaartepunt van de beweging liggen. Het kostte veel
moeite de arbeiders ervan te overtuigen; in zekere zin zou het zelfs nooit lukken: het
ledental van de vakbeweging is altijd vele malen groter geweest dan dat van een
politieke partij. Aanvankelijk werd de keuze tussen beide vooral ontlopen. De Eerste
Internationale, waarvan in Amsterdam in 1869 een afdeling werd opgericht die na
enkele jaren weer ten onder ging, maar ook de in 1881 opgerichte
Sociaal-Democratische Bond, waren zowel politieke partij als vakcentrale. Politieke
en economische actie werden simpelweg gezien als twee kanten van één medaille:
de klassenstrijd.28
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Naast enige economische actie ging de meeste aandacht van de SDB vooral uit naar
het veroveren van het algemeen kiesrecht: als dat bereikt zou kunnen worden, sprak
het vanzelf dat met eenmeerderheid van arbeidersvertegenwoordigers in het parlement
de hele samenleving werd omgevormd tot een werkelijk sociale gemeenschap. In
1883 was er een landelijke Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht opgericht,
waarin een heterogeen gezelschap van allerlei verenigingen en organisaties
bijeenkwam, van fijnzinnige sociaal-liberalen tot de ruwe diamanten van het
proletariaat, maar de stuwende kracht ging ongetwijfeld uit van de SDB. Op de derde
dinsdag in september, de traditionele opening van het parlementaire jaar, van dat
jaar wisten zij op een aantal plaatsen betogingen voor het algemeen kiesrecht te
organiseren. Om moeilijkheden te voorkomen - en de bevreesde koning zover te
krijgen dat deze in persoon naar het parlement kwam - had de minister-president de
publieke tribune laten bezetten door inderhaast aangevoerde weesmeisjes, waardoor
er geen plaats was voor demonstranten.29 Het was olie op het vuur: het leek te
bevestigen dat de bourgeoisie bang aan het worden was.
In september 1885 werd - op voorstel van de sociaal-democraten - op een grote

bijeenkomst van de kiesrechtbeweging in Den Haag besloten zich te presenteren als
‘de Nationale Volksvergadering’ die om algemeen kiesrecht vroeg. Aan dit
revolutionaire geluid voegde men toe het negeren van dit verlangen als een misdaad
te zullen beschouwen en dat dit de laatste waarschuwing was, ‘zijnde eene herhaling
van deze beweging beleedigend voor de eigenwaarde van het Nederlandsche volk’.30

Dit klonk wel goed, maar had vooralsnog vooral tot gevolg dat de socialisten zichzelf
het perspectief op politieke actie ontnamen. Want wat diende er te gebeuren als het
parlement deze eis niet zou inwilligen? En dat was nu precies wat er gebeurde: een
grondwetswijziging van 1887
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breidde het electoraat wel uit (een verdubbeling door verlaging van de census), maar
kwam daarmee nog lang niet tegemoet aan de socialistische eisen en verlangens.
De charismatische leider van de SDB, de voormalige lutherse predikant Domela

Nieuwenhuis, zat vervolgens tussen 1888 en 1891 (min of meer per ongeluk) wel in
de Kamer, maar hij maakte er vooral een wat verloren indruk. De belangstelling van
de linkse arbeiders voor het kiesrecht verdampte snel, het kiesrecht als zodanig
interesseerde hen waarschijnlijk maar matig.31 In 1893 besloot de SDB resoluut
helemaal niet meer aan ‘politiek’ te willen doen. Dit was voor ‘de parlementairen’
aanleiding om zich af te scheiden en in 1894 de Sociaal-DemocratischeArbeiderspartij
op te richten. Deze SDAP zou, onder leiding van de advocaat Pieter Jelles Troelstra,
aan ‘de politieke actie’ vorm geven, zij het aanvankelijk met weinig succes.32 De
meeste arbeiders waren waarschijnlijk van oordeel dat politiek alleen maar ellende
gaf. In 1891 verklaarde een Amsterdamse timmerman: ‘Ik voor mij ben tegen alle
partijen, omdat ik in partijen de overblijfselen zie der bloeddorstige godsdienstige
sekten. [...] Al onze krachten aan allen, dat kan resultaten afwerpen. Daarom ben ik
voor een algemeene arbeidersbeweging, omdat zij zonder kleur of kerk zijn, maar
één richting hebben, dat is verbetering. Dat nu wil elke partij, maar die hebben te
veel tijd noodig met de kritiek op elkanders handelingen. Zonder partijbeweging
hebben de Australische arbeiders het beter dan de in hooge politiek ontwikkelde
Europeesche werkman.’ En een paar weken laten verduidelijkte een collega: ‘de
belangen van vakgenooten onderling, dus de ekonomische belangen van werklieden
op zichzelf, zijn geen belangen die in een politieke partij behooren.’33

Voor deze arbeiders was ‘politiek’ dus vooral een verwijzing naar verdeeldheid
van de natie, naar de recente opkomst van confes-
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sionele partijen, naar een domein waar economie niet toe behoort en waar dus niet
veel van te verwachten valt. Zij trokken hieruit twee verschillende conclusies.
Er was een groep radicale arbeiders die de ‘grote’ politiek als een burgerlijk

verschijnsel afwees en een eigen ‘arbeiderspolitiek’ probeerde te ontwikkelen,
gebaseerd op het voeren van klassenstrijd door vakorganisaties. Uiteindelijk zou dit
moeten leiden tot een samenleving waarin arbeiders hun eigen leven en werk konden
bepalen. Zij verenigden zich in 1893 in het Nationaal Arbeids Secretariaat, een
federatie van voor het merendeel wat kleinere vakbonden. Dit syndicalisme leek
aanvankelijk een groot succes te worden. Rond de eeuwwisseling waren er ongeveer
15000 arbeiders in het NAS georganiseerd en het ledental vertoonde een stijgende
lijn. Toch zou ook hier de zuigkracht van de gewone politiek een lastige factor blijven:
moest het NAS bijvoorbeeld actievoeren voor een wettelijke achturendag, die de
bouwvakkers in Australië al in 1856 hadden weten te verwerven, en waar vanaf 1
mei 1890 in Nederland jaarlijks voor was gedemonstreerd? Het NASwas niet in staat
op dit punt tot een heldere positiebepaling te komen. Het compromis dat ten slotte
getroffen werd, namelijk dat het de aangesloten vakverenigingen vrij stond ‘vóór
goede en tégen slechte wetten’ actie te voeren, bevredigde eigenlijk niemand en het
ledental van het NAS begon dan ook te dalen.
Het merendeel van de linkse vakverenigingen, waaronder een aantal van de

grootste, ontwikkelde een andere visie. Zij hadden niet de ambitie om een alternatief
te zijn voor de politiek; zij verwierpen de politiek niet, maar hielden zich er zoveel
mogelijk buiten. Zij schrapten uit hun statuten dan ook de ‘politieke artikelen’, zoals
het streven naar algemeen kiesrecht of de afschaffing van het privébezit, en beperkten
zich tot de strijd om zoveel mogelijk daadwerkelijke en concrete verbeteringen in
de arbeids-
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voorwaarden van de aangesloten leden. Niet alleen de ambitie lag elders, maar ook
de strijdmethoden waren anders. In de radicale visie van het NAS kon zelfs een met
glans verloren staking toch haar vruchten afwerpen, al was het maar omdat ze het
klassebewustzijn van de arbeiders verhoogde. De andere vakverenigingen zagen
weinig in een dergelijke nederlagenstrategie: zij gingen slechts stakingen aan als ze
de verwachting hadden die te kunnen winnen en de stakers financieel bij te kunnen
staan uit de gevormde weerstandskassen. Succes leidde niet alleen op korte termijn
tot verbeteringen, maar bovendien tot een groei van het ledental, daardoor van macht
en daarmee tot grotere mogelijkheden om een grotere greep te krijgen op de
arbeidsvoorwaarden. Vooral een nieuwe generatie arbeiders, waaronder nogal wat
mensen die recent naar de steden waren gemigreerd, vond deze vakbondsstrategie
aantrekkelijk.34

Het grote voorbeeld van deze verandering in ambitie en strategie was de Algemeene
NederlandscheDiamantbewerkers Bond inAmsterdam.De roemruchteANDB ontstond
in 1894, na een opmerkelijke staking waarbij alle oude scheidslijnen tussen christenen
en joden, en tussen de vaklieden die in zeer verschillende stadia aan de diamanten
werkten in een zeer hiërarchisch georganiseerd bewerkingsproces, in één klap werden
weggevaagd. Het was een algemene, politiek neutrale vakvereniging, die probeerde
te functioneren als een verkoopkartel van arbeid. Dat impliceerde dat álle arbeid in
de hele bedrijfstak onder controle van de vakvereniging werd gebracht: geen arbeider
mocht een diamant aanraken zonder lid van de bond te zijn, geen leerling mocht
worden toegelaten zonder toestemming van de bond. Betaalde leiders van de ANDB,
de ‘vrijgestelden’, onderhandelden op basis van die machtspositie spijkerhard met
de werkgevers, gesteund door een forse stakingskas.
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Henri Polak, de begenadigde voorman van de ANDB, ging later als voorzitter van de
Wereldbond van Diamantbewerkers zelfs zover zich intensief te bemoeien met de
hoeveelheid ruwe diamant die op de wereldmarkt kwam, om te voorkomen dat
diamanten een goedkoop massa-artikel zou worden; door de prijs hoog te houden
bleven immers de arbeidsvoorwaarden op peil. Hardhandig wees hij de overige
vakverenigingen op hun tekortkomingen: ‘De meeste vakvereenigingen in ons land
toch zijn van dien aard, dat het er maar heel weinig toe doet, of zij al of niet bestaan.’
Vervolgens doopte hij zijn pen nog eens goed in en lichtte zijn oordeel als volgt toe:
‘Weinig leden, volslagen onbenullige bestuurders, kletsvergaderinkjes met leeg- en
warhoofden tot sprekers, in den dommen Joris “op touw gezette” en verkeerd geleide
bewegingen, totale afwezigheid van weerstands-kassen, van hulpfondsen en van
hulpbronnen, contributiën van een cent, zegge I heele, of twee halve centen, per week
enz. enz. - ziet daar (behoudens natuurlijk enkele uitzonderingen) hoe het er met
onze vakbeweging uitziet, d.w.z. in eenige weinige steden; want in verreweg de
meeste plaatsen van ons land, is zelfs van die ongelukkige vakorganisatie, in de ware
beteekenis van het woord geen spoor te bekennen.’35

Demeeste vakorganisaties waren volgens Polak in oude opvattingen blijven hangen
en weigerden de nieuwe koers in te slaan. Hij meende dat het onvermijdelijk was
om zaken te gaan doen met de overheid. In Den Haag zetelden tussen 1891 en 1901
drie kabinetten van sociaal-liberale signatuur met een omvangrijk sociaal
wetgevingsprogramma, waaronder een ongevallenwet, een woningwet en een
leerplichtwet. In Amsterdam besloot de gemeenteraad in diezelfde jaren voor
gemeentepersoneel tot een minimum arbeidsloon en een maximum arbeidsduur. Het
zou wel vreemd zijn om daar als vakbeweging alleen maar met gebonden handen
naar te kijken. Bovendien was het duidelijk dat zij in een
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aantal gevallen niet verder kwam zonder de overheid. Sommige vakverenigingen
begonnen wel te voelen voor gemeentelijke subsidie op de onderlinge
werkloosheidsverzekering, omdat daarmee de voorwaarden voor hun leden aanzienlijk
beter zouden kunnen worden.36 In de ANDBwas ook eens nagerekend of het mogelijk
was een pensioenvoorziening voor de leden op te zetten, maar dat was veel te kostbaar
gebleken. Het lag dan ook voor de hand dat de ANDB acties zou gaan steunen voor
het staatspensioen en eigenlijk ook voor het algemeen kiesrecht: dit laatste was
immers nodig om het eerste te verkrijgen. Samenwerking met een bevriende partij
als de SDAP was dan begrijpelijk. Behoedzaam ging de ANDB over tot het formeel
steunen van politieke acties: in 1901 schrapte hij artikel 2 uit de statuten, waarin
bepaald was dat de bond zich in politieke en godsdienstige aangelegenheden op strikt
‘neutraal’ standpunt zou stellen. De ANDBwas neutraal geworden om niet meegezogen
te worden in de felle broederstrijd in socialistische kring, rond de scheiding tussen
SDB en SDAP. Maar nu de autonomie was verworven, was het weer mogelijk om op
eigen termen en voorwaarden mee te doen aan politieke actie. Dat was ook
onvermijdelijk, omdat steeds duidelijker was geworden dat leven en arbeid van
arbeiders niet alleen door werkgevers werden beheerst, maar onderdeel waren gaan
uitmaken van de politiek.

De spoorwegstakingen van 1903

De linkse arbeidersbeweging was rond de eeuwwisseling ernstig verdeeld over deze
twee uiteenlopende visies op de relatie tussen vakbeweging en politiek. Tussen beide
kampen werd zelfs niet meer gediscussieerd, slechts scheldpartijen over en weer
vulden de kolommen van het drukwerk, menige vergadering eindigde in een
handgemeen. De ontknoping kwam in 1903. Het drama ving aan met een geweldig
succes. Het Amsterdamse spoorwegpersoneel
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staakte eind januari en won dit conflict overtuigend. Dit gaf aanleiding tot de trotse
prent van Albert Hahn inHet Volk, ‘dagblad voor de Arbeiderspartij’, van 8 februari:
‘Gansch het raderwerk staat stil, als uwmachtige arm het wil...’ Hier zat de gedachte
achter dat het proletariaat met een algemene werkstaking zijn macht aan de
bourgeoisie kon laten zien en dat deze klasse zo wel gedwongen kon worden tot een
beperking of zelfs de overgave van haar macht.
Al snel bleek dat de overwinning in januari slechts een eerste slag was. Het kabinet,

onder voorzitterschap van Abraham Kuyper, besloot het stakingsrecht voor
overheidspersoneel en spoorwegarbeiders voortaan wettelijk te verbieden, waarna
alles wat links was zich verenigde in een Comité van Verweer dat de acties tegen
deze ‘worgwetten’ moest leiden. Op 1 april 1903 werden de wettenmet een duidelijke
kamermeerderheid aangenomen, waarop een algemene werkstaking in het hele land
volgde. Deze staking viel te beschouwen als een gevecht om de hegemonie:
arbeiderspolitiek tegen nationale politiek. Ze eindigde in een fiasco: duizenden stakers
werden op staande voet ontslagen. Na de euforie over de eerste gewonnen staking
kon menigeen zich niet voorstellen dat de tweede zo reddeloos verloren had kunnen
gaan, iemandmoest ‘de machtige arm’ verlamd hebben, ergens moest er verraad zijn
gepleegd. Op bittere bijeenkomsten vlogen de verwijten en beschuldigingen over en
weer.37

Het was duidelijk dat een autonome arbeiderspolitiek niet tot de mogelijkheden
behoorde en dat de gewone politiek als machtscentrum niet genegeerd kon worden.
Het ledental van het NAS begon nu snel te dalen (tot 3000 in 1906), terwijl
tegelijkertijd een nieuwe vakcentrale in het leven werd geroepen (die aanvankelijk
sterk leunde op middelen van de ANDB), waarin zowel de verhouding tot de politiek
als de strategie van een vakbeweging werd
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vastgelegd zoals Polak bepleit had. Dat was het Nederlandsch Verbond van
Vakveerenigingen, dat in 1906 met 19000 leden van start ging. Deze vakcentrale
zag zich in eerste instantie als een verkoopkartel van arbeid, met een eigen
verantwoordelijkheid, die de politiek van groot belang achtte maar deze in het
algemeen overliet aan de SDAP. De eerste voorzitter van het NVV, Jan Oudegeest, zei
ronduit dat hij het als zijn taak zag ‘zaken te doen met de ondernemers of met de
wetgeving teneinde voordeelen voor den levenstoestand der arbeiders te bedingen’.
En hij liet niet na daar aan toe te voegen dat zijn organisatie zich in dit streven door
niemand iets liet voorschrijven.38

Deze vernieuwing symboliseerde het NVV door afstand te nemen van de eerste
fase van de arbeidersbeweging en zich nadrukkelijk ‘modern’ te noemen. Het is dan
ook niet moeilijk om een lijst op te stellen van kwesties waarin NVV en SDAP nauw
samenwerkten, maar ook een minstens zo lange lijst van grote meningsverschillen.
Een in 1911 ingestelde commissie, om de onderlinge verhoudingen nog eens door
te nemen en vast te leggen, kwam er niet uit. Het bleef ‘een ongemakkelijk
bondgenootschap’.39 In tegenstelling tot in Groot-Brittannië overheerste de
vakbeweging de politieke partij niet; het NVV wenste dat niet. Omgekeerd kon de
SDAP niet zonder meer beschikken over de leden van de aan haar verwante
vakbeweging, laat staan over de financiële middelen daarvan. De SDAP had de
politieke leiding van de arbeidersbewegingwillen hebben, maar werd door de houding
van het NVV gedwongen een ‘gewone’ politieke partij te worden.
Arbeiders streefden niet zozeer naar opname in het gewone politieke bestel, maar

zagen veel meer in eigen organisaties waarin alle vakgenoten zouden zijn opgenomen,
ongeacht de onderlinge verschillen van afkomst, geschooldheid of status op de
werkvloer. Zelfs de grote religieuze verschillen zouden geen reden mo-
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gen zijn om af te zien van gezamenlijk optreden (de leden van het ANDB waren in
meerderheid joods, maar er waren ook protestanten lid). De verleiding voor allerlei
confessionele arbeiders werd groot om zich aan te sluiten bij moderne vakverenigingen
die zich hadden losgemaakt van sociaal-liberale of socialistische patronage en zich
nadrukkelijk ‘neutraal’ noemden. Of moesten zij zich toch op basis van eigen geloof
verenigen? En zo ja, moesten zij dan de nadruk leggen op hun eer, moesten zij vooral
waardig hun respectabiliteit naar voren brengen (door middel van een
standsorganisatie), of moesten ze toch bovenal voor hun belang opkomen, specifieke
vakverenigingen oprichten, eventueel bereid zijn te staken, ondanks het woord uit
de bijbel: ‘Gij dienstknechten, zijt in alles gehoorzaam uwen heeren [...] met
eenvoudigheid des harten, vreezende God’ (Kolossenzen 3: 22)? De protestanten
hadden het er moeilijk mee. De succesvolle werkliedenvereniging Patrimonium
onderhandelde niet of nauwelijks over arbeidsvoorwaarden. Haar doel lag immers
veel meer op het tot uitdrukking brengen van hun waarde als stand in de samenleving,
de versterking van geloofsovertuigingen en het vormgeven aan onderlinge
gezelligheid. Geleidelijk begon echter in de jaren negentig ook in protestantse kringen
de druk toe te nemen om toch echte vakverenigingen op te richten. Bij de
antirevolutionairen ging men iets zien in een soort dubbelstructuur, waarbij als het
ware het ‘gewone’ leven gescheiden wordt van het arbeidsleven. Het leven, dat wil
zeggen het gesprek over de levensbeschouwelijke en daarmee in deze kring vanzelf
ook politieke onderwerpen, zou plaats moeten vinden in de standsorganisatie.
Arbeiders zouden daar onderling bijeen zijn en gezien de aard van de
gespreksonderwerpen moest dat op een ‘verzuilde’ basis gebeuren, dus gesplitst naar
gereformeerde, katholieke, liberale of socialistische ‘gezindheid’. Maar op het gebied
van de arbeid zouden alle mensen die een vak
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gemeenschappelijk hadden (zoals timmerlieden), verenigd moeten worden in een
echte vakbond, ongeacht de levensbeschouwelijke verschillen. Kuyper schreef in
1896 dat gemeenschappelijke belangen van arbeiders ‘alleen dàn met hoop op succes
tegenover de veelal [daarmee] strijdige belangen van de patroons verweerd en
verdedigd [kunnen] worden, zo men zich niet splitst, maar als één man optrekt en
één korps vormt. [...] Wie splitst, waar het zulke vakbelangen geldt, sterkt de patroon
en verzwakt de werkman.’40

Vooralsnog zag Patrimoniumweinig in deze constructie en confessionele arbeiders
voelden zich gewoon niet thuis in ‘neutrale’ bonden, die alleen al door op zondag te
vergaderen lieten merken eigenlijk socialistisch te zijn. En zeker na de
spoorwegstakingen van 1903, waarvan zeker de tweede toch onmiskenbaar tegen
het ‘wettig gezag’ was gericht, was die samenwerking vrijwel uitgesloten.
Meer voor de hand lag de gedachte om ‘christelijke’ bonden op te richten van

katholieken en protestanten samen. Daar waren een aantal voorbeelden van in
Duitsland, maar de aandacht in Nederland ging vooral uit naar de zeer actieve
interconfessionele bond van textielarbeiders in Twente, Unitas, die in 1896 was
opgericht. Deze leerde hoemen als een echte vakvereniging zou kunnen functioneren,
zonder slechts de handlanger te zijn van een socialistische bond. Onder aanvoering
van Unitas kwam het in 1909 zelfs tot een landelijke federatie van verschillende
protestantse, katholieke en interconfessionele verenigingen, het Christelijk Nationaal
Vakverbond.41 Het CNV ging echter een richting uit die de katholieke clerus in het
geheel niet beviel. De bisschop van 's-Hertogenbosch had zich in 1906 al principieel
tegen het interconfessionalisme uitgesproken, maar in 1912 werd - ondanks een
pauselijke verklaring van dat jaar waarin interconfessionele vakorga-
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nisaties ‘getolereerd’ werden - door de Nederlandse bisschoppen bepaald dat dit
organisatieprincipe voor katholieken ongeoorloofd was. Het kostte de bisschoppen
vervolgens al met al twintig jaar voordat zij de interconfessionele geest, die in Twente
ontsnapt was, weer in de fles kregen. Het gevolg was dat het CNV in betrekkelijk
korte tijd een protestantse aangelegenheid werd en de katholieken nu op eigen kracht
moesten zien hoe ze zich zouden organiseren.
In katholieke kring waren de problemen nog groter dan bij de protestanten. De

clerus was allerminst eensgezind, de kerk was decentraal georganiseerd, het bisdom
vormde immers de bepalende eenheid, met als gevolg dat vrijwel alles overal anders
ging. Een historicus heeft deze situatie als volgt samengevat: ‘De
ontstaansgeschiedenis van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland vormt een
doolhof van tegenstrijdige motieven, botsende belangen, conflicterende opvattingen,
persoonlijke tegenstellingen en regionale eigenaardigheden...’42 Met veel pijn en
moeite kwam het pas in 1925 tot de oprichting van een Roomsch-Katholiek
Werkliedenverbond (RKWV), dat een samenwerkingsverband moest zijn tussen per
bisdom georganiseerde standsorganisaties en landelijk werkende vakverenigingen.
Dit compromis zoumoeilijkheden blijven geven tot 1964, toen deze ‘dubbelstructuur’
ten slotte formeel werd opgeheven.

De vakbeweging in Nederland werd nog lange tijd gekenmerkt door deze
ontstaansgeschiedenis. De toon werd gezet door het NVV, die op zijn linkerflank last
zou hebben van het NAS en op zijn rechterflank concurrentie ondervond van CNV en
RKWV.43 Tot enige samenwerking met de laatste twee kwam het op termijn wel, maar
deze zou lange tijd niet hecht zijn, vooral omdat katholieken en socialisten elkaar
als concurrenten zagen en dat voor een
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goed deel ook waren. De vakcentrales waren geen vanzelfsprekende verlengstukken
van de nieuwe politieke partijen, ook al waren ze - alleen al door hun ledental - van
grote politieke betekenis. Zij vormden, na de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
in de negentiende eeuw, het nieuwe ‘middenveld’ tussen samenleving en politiek en
daarmee het hart van de civil society. De politiek kon alleen daarom al niet meer om
hen heen. Ten dele was dit het gevolg van de uitbreiding van de bemoeienis van de
staat. Deze is af te lezen uit een paar opmerkelijke cijfers. In de periode tussen 1880
en 1910 steeg het niveau van de rijksuitgavenmet 44%, de uitgaven van de gemeenten
gingen zelfs met 92% omhoog. Het aantal overheidsdienaren, ambtenaren, groeide
van 12 000 tot 30 000.44 Als mensen iets wilden, hadden zij de overheid nodig, zoals
omgekeerd de overheid moeilijk om het middenveld heen kon. Jan Romein noemde
dit proces ‘de wederzijdse doordringing van staat en maatschappij’.45

Een goed voorbeeld van deze veranderingen is de ongevallenwet en de manier
waarop deze tot stand kwam.46 In de loop van de negentiende eeuw was zich steeds
meer de gedachte gaan ontwikkelen dat ongelukken op het werk samenhingen met
allerlei arbeidsomstandigheden die nu eenmaal niet zonder gevaren waren, zoals de
wankele steigers waarop arbeiders in de bouwwerkten. Nu had een aantal werkgevers
hun arbeiders wel verzekerd tegen ongevallen, maar de meerderheid wentelde de
kosten van ziekte, invaliditeit of overlijden van hun personeel af op de particuliere
liefdadigheid of de overheid. De staat nam hier niet langer genoegen mee. Het
verstoorde de concurrentieverhoudingen (welwillende werkgevers waren duurder
uit), maar bovendien ontstond hierdoor een grote rechtsongelijkheid tussen arbeiders,
die zich er nauwelijks tegen konden verweren. In 1897 diende de regering een
wetsontwerp in waarin werd vastgelegd dat werk-
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gevers verplicht waren om hun personeel te verzekeren tegen ongevallen en om te
garanderen dat dit fatsoenlijk geregeld werd, zou de staat als verzekeraar optreden
door een Rijksverzekeringsbank op te richten. Werkgevers verzetten zich hier fel
tegen. Om dit wetsvoorstel te bestrijden stichtten zij in 1899 de Vereeniging
Nederlandsche Werkgevers.47 Opmerkelijk was dat vooral moderne, welwillende
werkgevers het verzet aanvoerden. Zij hadden, zo beweerden zij, geen bezwaar tegen
de verzekering als zodanig (een aantal van hen was daar reeds vrijwillig toe
overgegaan), maar vooral tegen het feit dat de uitvoering van deze verzekering door
de staat aanzienlijk duurder zou zijn dan nodig of mogelijk.
Aanzienlijk zwaarder woog waarschijnlijk dat de staat hier duidelijk het terrein

van de arbeid leek te betreden, waarbij de ongevallenwet slechts een allereerste stap
was, waarna er ongetwijfeld meerdere zouden volgen. De staat dreigde hiermee het
vrijwel absolute gezag van de werkgever over zijn arbeiders te doorbreken. Daar
hielden zij niet van, zeker niet als ze, zoals Van Marken, geinvesteerd hadden in de
vormgeving van een eigen patriarchaal gezag. Toch zouden ze het pleit verloren
hebben als niet Abraham Kuyper met een alternatief was gekomen. Die voelde wel
wat voor verzekeringsplicht, maar de manier waarop die was georganiseerd, diende
zoveel mogelijk overgelaten te worden aan het bedrijfsleven zelf. Dit stoelde op de
gedachte dat het leven bestond uit terreinen, zoals het bedrijfsleven, kunsten en
wetenschappen, maar ook kerken, families en gezinnen, die zelfstandig waren.
Bedacht moest worden dat sommige van die ‘kringen’ al ouder waren dan de staat.
Liever gezegd: de staat was een betrekkelijk jong verschijnsel in de geschiedenis.
Die mocht zich dan ook niet voortdurend maar taken en bevoegdheden toeëigenen,
maar diende de ‘souvereiniteit in eigen kring’ te respecteren en er vooral voor te
zorgen dat al die verschillende kringen niet met elkaar in conflict kwamen.48 Dat
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was in zekere zin het opnieuw inrichten van een gelaagdheid in de samenleving, het
organiseren van een corporatieve structuur zoals die voor de Franse Revolutie had
bestaan. Deze organisatielaag tussen maatschappij en politiek zou de staatsinvloed
op de burgers zo gering mogelijk moeten houden, maar ook de belangen van groepen
burgers bij de staat behartigen. Kuypers voorstel werd met enige pijn en moeite
aanvaard, dat wil zeggen dat op grond van de ongevallenwet van 1901 - de eerste
sociale-zekerheidswet in Nederland - bedrijven verplicht waren hun arbeiders tegen
dit risico te verzekeren, maar zelf mochten beslissen of zij dat bij de staat deden, de
Rijksverzekeringsbank, of bij een eigen organisatie, waartoe de werkgevers in 1902
de Centrale Werkgevers-Risicobank oprichtten.
Het was een interessant compromis: de staat had ervoor gezorgd dat onrecht afnam,

de vakbeweging zag een van haar wensen ingewilligd, en de werkgevers hadden
enige ruimte voor eigen beleid behouden. Het laat zien op welke manier de politiek
haar invloed uitbreidde over het sociaal-economische terrein. Tegelijkertijd was nu
duidelijk dat de legitimiteit van de politiek afhankelijk was geraakt van haar vermogen
om sociaal-economische problemen aan te pakken.

De opkomende politieke partijen beschouwden zich als de vertegenwoordigers van
‘volksdelen’: de antirevolutionairen stonden voor de protestantse kern van de natie,
de rooms-katholieken voor alle katholieken en de socialisten voor alle arbeiders. Een
dergelijk volksdeel was als een ‘zuil’ te beschouwen, zoals dat reeds in het midden
van de negentiende eeuw was genoemd. Deze beeldspraak suggereert al dat het hier
ging om een verticale organisatie: in een zuil kwamen mensen bijeen uit zeer
verschillende sociale lagen, van de eenvoudige landarbeider tot de aristocraat. De
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opkomst van de arbeidersbeweging was een poging tot horizontale ordening, een
organisatie tot stand te brengen van één sociale laag, namelijk de loonafhankelijken.
Gegeven het feit dat de verticale scheidslijnen al zo stevig getrokken waren voordat
de arbeidersbeweging veel maatschappelijk gewicht verwierf, brak ook deze
uiteindelijk in drie delen op. De verzuiling, die eerst vooral op politiek terrein
zichtbaar was geworden, werd daarmee doorgetrokken naar het sociaal-economische
leven. De arbeiders hadden wel respect, althans ontzag verworven. Voortaan diende
er met hen rekening gehouden te worden. Dat wil zeggen dat zij in ‘Nederland’ waren
opgenomen, zij het dat ‘Nederland’ tegelijkertijd opnieuwmeer verdeeld was geraakt,
want de verzuiling was de maatschappelijke structuur nog meer dan tevoren gaan
bepalen. Socialisten waren tegen de verzuiling, die zij zagen als een heilloze
vermenging van politiek en levensovertuiging, zo niet als resultaat van gewetensdwang
van predikanten en priesters. Met veel moeite probeerden zij dan ook aanvaardbaar
te blijven voor confessionele arbeiders door ‘de kerk’ te verwerpen en het geloof in
God tot privé-zaak te verklaren.Menig gelovig arbeider vond dit subtiele onderscheid
tussen anti-klerikalisme en atheïsme niet erg overtuigend.
De grote verliezers van de verzuiling waren de liberalen. Zij hadden vanaf het

midden van de negentiende eeuw in allerlei opzichten het karakter van de natie
bepaald, zowel op het gebied van wetenschap en religie als op het terrein van
economie en politiek. De gouden halve eeuw van het liberalisme leek evenwel ten
einde te lopen. Het had de opkomst van krachtige oppositiebewegingen niet weten
te voorkomen. Tegelijk bleven liberalen de politiek bij voorkeur zien als de
beraadslaging van autonome burgers over het gemeenschappelijk belang; zij waren
niet genegen zichzelf te zien als vertegenwoordigers van deelbelangen.49 Zij
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hadden ook de slag om het corporatieve achterland gemist. Ofschoon zij belangrijke
verbeteringen hadden weten te brengen in arbeids- en levensomstandigheden van
arbeiders, beschikten zij noch over goede contacten met werkgevers, wier belangen
Kuyper hadmoeten behartigen, noch ook over een stevige liberale arbeidersbeweging
(het ANWV stagneerde).
Voor zover zij over een achterland beschikten, bevond zich dat in de publieke

sfeer: universiteiten, rechtspraak en overheidsbureaucratie. Ze profiteerden hierbij
van het feit dat openbare functies in Nederland niet gepolitiseerd waren. Daardoor
was het in zekere zin mogelijk de staat te zien als de liberale zuil. De vraag was
echter of deze situatie voldoende garanties bood voor een voortzetting van de liberale
opvattingen. Sommige liberalen zagen de bui al hangen. Naarmate de democratie
zou voortschrijden en met name ook het algemeen kiesrecht onafwendbaar dichterbij
kwam, zo voorspelden zij, zouden ze electoraal het onderspit delven. In de twintigste
eeuw zou het vermoedelijk gaan om een strijd tussen de confessionelen en de
socialisten.50 Dan zou niet alleen de liberale greep op de natie, maar ook die op de
staat verloren gaan.
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V Eendracht en onmacht: 1898-1918

‘Voor iemand die het eerlijk met zijn idealen meende, was het allemaal nogal
verdrietig en verwarrend. Ik zal hebben bedacht dat de geschiedenis vol is van
voorbeelden hoe heiligen steeds als onbegrepen en gehoonden door het levenmoeten.’
Albert Perdeck, Nakend op de fiets. (1967)

De overgang van de negentiende naar de twintigste eeuwwas een uitgelezenmoment
om terug te kijken op de weg die was afgelegd. Vooral vanaf het midden van de
negentiende eeuwwas er verbijsterend veel veranderd. De historicus P.J. Blok schreef
in 1898 een beetje luguber: ‘Hoe weinig zou een in 1848 gestorvene zich thuis
gevoelen in onze omgeving.’1 Uiterlijk en innerlijk van ‘Nederland’ waren in een
halve eeuw onherkenbaar geworden. Gezien het aanhoudende veranderingstempo
kostte het zelfs moeite om vertrouwd te zijn met de eigen tijd.
Vanaf 1813 was de ‘archipel aan gebieden en samenlevingen’ geleidelijk naar

elkaar toegegroeid. Het land werd bijvoorbeeld langzamerhand onder hetzelfde
tijdsregime gebracht. Gold aanvankelijk in iedere gemeente een eigen, lokale tijd,
steedsmeer kwam het tot een nationale, vanaf 1909wettelijk vastgelegde tijdrekening,
en werd het in heel Nederland even laat.2Een dergelijke stap was ook nodig in verband
met de sterk toegenomen onderlinge contacten, op nationaal en zelfs internationaal
niveau.
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Even opmerkelijk was de geweldige uitbreiding van de overheidsbemoeienis met
het maatschappelijk leven. Veel terreinen des levens die tevoren waren overgelaten
aan demarkt of het particulier initiatief, zoals opvoeding en onderwijs, alcoholgebruik,
gezondheidszorg, verkeer, werk en werkloosheid, hadden allemaal op zijn minst een
element van dwang, voorschrift, toestemming of toezicht door instanties van wet en
overheid gekregen. De overheid was niet langer slechts de handhaver van de orde
en de beschermer van het eigendom, maar was ook scheidsrechter geworden over
grote delen van het maatschappelijk en zelfs het persoonlijk leven. Meer in het oog
sprong de uiterlijke verandering: de verschillende gebieden waren door imposante
bruggen en spoorwegen met elkaar verbonden; in het westen van het land waren
grote meren drooggemalen en in het oosten waren omvangrijke ‘woeste gronden’ in
cultuur gebracht. Ook de verschillen tussen de bewoners waren kleiner geworden.
Vrijwel iedereen kon zich nu betrekkelijk goedkoop in confectiekleren hullen,
waardoor het standsverschil minder zichtbaar werd. ‘'t Kost nu maar een bagatel om
uit je stand te gaan [...] iedereen kan voor een kleinigheid een “heer” zijn,’ schreef
volksschrijver en sigarenfabrikant Justus van Maurik.3 Eigenlijk ging het heel goed
met ‘Nederland’. Dewelvaart nam toe en het levenwerd zichtbaarmoderner: sommige
mensen hadden een naaimachine, veel mensen hadden gaslicht (in plaats van
walmende petroleumlampen of kaarsen), kachels die niet langer met turf maar met
kolen werden gestookt en hier en daar was een telefoon aanwezig, waarmee men
zelfs met het buitenland kon bellen.
De politieke gelijkheid nam toe: het electoraat was in 1887 ongeveer verdubbeld,

in 1897 gebeurde dat nog een keer, waarmee ongeveer de helft van alle mannen van
25 jaar en ouder kiesgerechtigd was, hetgeen in de daaropvolgende jaren nog werd
verruimd tot 68%.4 De grote conflicten uit de tweede helft van de ne-
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gentiende eeuw waren nog alom speurbaar en werden zelfs meer zichtbaar door een
gestaag groeiend vlechtwerk aan verenigingen. In dit vlechtwerk, zo leek het, werden
alle tegenstellingen verwerkt; de bonte schakering van verschillen - naar regio, stand,
religie, geslacht - uit de negentiende eeuw werd in de nieuwe eeuw langzamerhand
vervangen door een steeds hechter patroon van een viertal volksdelen, die zich van
elkaar onderscheidden door hun levensbeschouwing. Het waren wonderlijke
volksdelen, voor een deel nog volop bezig zich te organiseren (al stribbelden de
liberalen nog erg tegen). Ze waren allemaal anders, zowel in de wijze waarop ze
waren ontstaan als in de manier waarop ze waren georganiseerd. Ze waren het ook
over alles oneens, ze miskenden zelfs elkaars grondslag, of dat nu religie was of
klasse. Ze schilderden elkaar voortdurend af als gevaarlijk, maar tegelijkertijd hielden
ze elkaar gevangen, want elk van de volksdelen dankte zijn legitimatie aan de ander.
Zonder katholieken geen gereformeerden, zonder liberalen geen socialisten.
Dit verklaart de paradox dat rond de eeuwwisseling de tegenstellingen in de

samenleving zich zowel verscherpten als vervaagden. Niet langer braken er op
onverwachte momenten conflicten uit, maar er vestigde zich een vaster patroon van
een meer permanente rivaliteit. Een gevolg hiervan was dat tegenstellingen voortaan
niet zozeer tussen de verschillende volksdelen werden uitgevochten, maar vooral
binnen die volksdelen. Het openbare debat, dat iedereen ter harte ging, werd een
beetje wezenloos: er werd veel geschreven en gesproken, maar niemand koesterde
nog de illusie daarmee anderen te overtuigen. En dit was iets wat soms betreurd werd.
De katholieke politicus Herman Schaepman oordeelde bijvoorbeeld: ‘Naar onze taal
te oordeelen leven wij in een zeer zoete, wekelijke eeuw.Wij hebben voor alle dingen
temperende woorden. [...] Men heeft weinig meer of eigenlijk niets, waarover zal
men dan strijden tot den dood?’5
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Ook anderen misten de polemiek, de vinnige ernst waarmee ‘beginselen’ nog niet
eens zo lang geleden werden uitgevochten: ‘Wij hebben ontwikkeling, wij hebben
vrijheid, wij hebben welvaart, wij hebben kiesrecht; maar nu vraagt men allerwege:
wat hebben wij aan dat alles? Het is of de blijdschap van ons geweken is.’6 Maar er
was ook hoop en die school in het koningshuis.
Koning Willem III - wiens macht grotendeels ingeperkt was tot het verlenen van

ridderordes, wiens huwelijk allerminst een succes was en die had moeten aanvaarden
dat zijn drie zoons van hem vervreemdden en allen vroegtijdig overleden - had in de
herfst van dit weinig bevredigende leven nog wat troost gevonden in een tweede
huwelijk. In 1879 trouwde hij met Emma, een Duitse prinses, twintig jaar oud, ruim
veertig jaar jonger dan haar grijze gemaal. Een jaar later werd uit dit huwelijk een
dochter geboren; na zijn overlijden in 1890 was de tienjarige Wilhelmina de enige
schakel tussen verleden en toekomst, tussen Oranje en Nederland. De Portugese
bezoeker Ramalho Ortigão had al pijnlijk nauwkeurig opgemerkt: ‘Het heldhaftige
Oranjehuis is nog slechts door het broze bestaan van dit kindmet de aarde verbonden.’
Hij had hier onmiddellijk op laten volgen dat het bestaan van Nederland daarmee
aan een zijden draad hing, gezien de nieuwe betekenis van Duitsland: ‘Alle
argumenten die men aan politiek en economie, aan orografie, etnologie en historie
kan ontlenen, pleiten voor het Duitse streven naar annexatie van dit stukje grond,
tussen de Hannoveraanse grens en de duinen van de Noordzee.’7

De inhuldiging van Wilhelmina op achttienjarige leeftijd, in de zomer van 1898,
was dan ook gedrenkt in symboliek.
De Franse schrijver Ernest Renan had reeds in 1882 uitgelegd dat een natie slechts

kan bestaan als een aantal pijnlijke voorvallen uit het verleden van hun scherpte
ontdaan en bij voorkeur ver-
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geten zijn.8 Dat gebeurde nu ook in Nederland met verve: tentoonstellingen grepen
niet zozeer terug op de Opstand, dat zou te veel doen denken aan de tegenstellingen
tussen de religies, maar concentreerden zich op de periode die daarop volgde, de
Gouden Eeuw. Het leverde de schilder Rembrandt, ruim twee eeuwen na diens dood,
zijn eerste overzichtstentoonstelling op. Andere verschillen in Nederland werden
onschadelijk gemaakt door ze om te vormen tot folklore: waar kleding aanvankelijk
zo onmiskenbaar liet zien waar mensen vandaan kwamen en welke stand ze
bekleedden, daar werden nu streekgebonden ‘klederdrachten’ van gemaakt (in een
onontwarbare mengeling van behoud en vernieuwing, traditie en modernisering),
die tot een van de belangrijkste attracties zouden gaan behoren van het
Openluchtmuseum te Arnhem. Zo deed het land zijn beste kleren aan, iedereen trok
een zondags gezicht en keek ontroerd toe hoe een achttienjarig meisje - zoals eens
Andromeda9 - verantwoordelijk werd gemaakt voor het in stand houden van een
‘Nederland’ dat tegelijkertijd door de verzuiling werd gevierendeeld. Er hing bij de
inhuldiging zelfs een vleugje erotiek in de lucht, gezien het feit dat geschreven werd
dat de jonge koningin, ‘sweet eighteen’, als ‘een maagdelijke toverfee’ het land zijn
bestemming in de moderne wereld zou doen hervinden.10

Voor een deel werd deze bestemming gezocht in de vestiging van een ‘Tropisch
Nederland’, dat niet zozeer in West-Indië werd gevonden als wel in Oost-Indië.11 In
deze periode was er sprake van een sterke verandering in de verhouding tussen deze
kolonie en het ‘moederland’. De belangrijkste Nederlandse deskundige op koloniaal
gebied in de negentiende eeuw, P.J. Veth, had nooit een voet op een van de eilanden
gezet.12 Dat was symbolisch voor het schaarse contact. Aan het eind van de eeuw
voeren echter zeventig pas-
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sagiers- en vrachtschepen met grote regelmaat door het Suezkanaal heen en weer en
onderhielden meer dan honderd stoomschepen vaste lijndiensten tussen de
verschillende eilanden in Nederlands-Indië. Waren er in 1860 in totaal 42 000
Europeanen in Indië, in 1905 was dat aantal gestegen tot 95 000.13 Vanaf 1870 was
er ruimte gemaakt voor particuliere ondernemingen, waarna in snel tempo
omvangrijke investeringen werden gedaan in plantagelandbouw en mijnbouw voor
de productie van grondstoffen als suiker, tabak, thee, kinine, aardolie, rubber en tin.
Dit proces ging gepaard aan de uitbreiding van het Nederlandse koloniale bewind

over de eilanden buiten Java. Vooral demilitaire onderwerping van Atjeh (1873-1903)
werd een drama. De vele gruwelen in de binnenlanden vormden stof voor grote
verhalen in Nederland, waarin heldenmoed en beschavingsarbeid de hoofdmotieven
waren. Op mysterieuze wijze werd in de Indonesische archipel niet alleen veel geld
verdiend - in 1938 was dit naar schatting 15% van het nationaal inkomen -,14 maar
het was ook een belangrijke bron waaruit de onmisbare energie voortkwam die
Nederland nodig had om de drempel naar de twintigste eeuw over te gaan. De kolonie
was de Nederlandse frontier, het uitdagende gebied dat aanleiding gaf tot vele dromen
over verrijking en beschaving en vanwaar kleine signalen nu ook in de Nederlandse
huiskamers doordrongen, zoals de kleurige worteldoek boven de schoorsteen en
‘tabee’ als afscheidsgroet in jongensboeken.
Tegelijkertijd was het koloniale bezit ook onderdeel van een probleem. Naarmate

de spanningen tussen de imperialistische landen na de eeuwwisseling toenamen, leek
het voor Nederland als zeer kleine mogendheid noodzakelijk om naar bondgenoten
om te zien. Gezien de continentale positie van het moederland lag aansluiting bij
Duitsland voor de hand, maar dan was de vrees gerechtvaardigd dat Engeland - het
‘perfide Albion’ - zich meester
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maakte van de koloniën. Als men daarentegen koos voor een alliantie met Engeland,
dan was te zijner tijd te vrezen voor de Duitse expansie. Koningin Wilhelmina zette
deze afwegingen in 1905 eigenhandig uiteen in een nota, en concludeerde dat slechts
een politiek van neutraliteit mogelijk was. Mocht er een oorlog uitbreken, dan zou
men naar bevind van zaken moeten handelen.15

Een harde realist zou dus kunnen vaststellen dat Nederland wellicht een prachtig
verleden had, maar nu toch ernstig verdeeld was én onmachtig. Nederlandse
intellectuelen beseften dat wel, maar zij gaven zich niet over aan wanhoop.
Integendeel, vanaf dat moment werd fluiten in het donker tot kunstvorm verheven.
Het mooiste lied kwam van de eminente jurist C. van Vollenhoven, die in 1913 het
boekjeDe eendracht van het land publiceerde. Hierin pleitte hij voor meer ‘eendracht
bóven de politieke partijen’. Die zou slechts te verwerven zijn door het voortouw te
nemen in het organiseren van een ‘ethische internationale politiek’, vooral gericht
op het sluiten van internationale verdragen om geschillen tussen landen voor te leggen
aan het Permanent Hof van Arbitrage (sinds 1913 gevestigd in het Vredespaleis te
's-Gravenhage) en de uitspraken van dit hof met behulp van leger en marine af te
dwingen. Daarmeewerd een toenemend belang van het internationaal recht afhankelijk
gemaakt van het overwinnen van de verdeeldheid in Nederland, zoals omgekeerd
die verdeeldheid slechts overwonnen konworden door als een dappere leeuwentemmer
de internationale kooi van demachtspolitiek in te gaan. Daarmee zou, na twee eeuwen
van verval, ‘Nederland’ zijn oude glorie herwinnen; er zou een nieuw tijdperk
aanvangen, ‘het internationale tijdperk van den nederlandschen eenheidsstaat’.16 Een
jaar later brak de Eerste Wereldoorlog uit.
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De geest van Augustus

Er is een wereld vóór 1914 en er is een wereld na 1914. In de eerste moest men zijn
geloof in gestage vooruitgang temperen, in de tweede zijn wanhoop over de
kwetsbaarheid van de beschaving. De voormalige minister van Buitenlandse Zaken
W.H. de Beaufort had daar een voorgevoel van. De oorlog was nog geen week oud
of hij schreef al in zijn dagboek dat er geen einde aan zou komen zonder ‘de dood
van meerdere honderdduizenden’.17 Na vier jaar waren er 10 miljoen mannen
gesneuveld en 20 miljoen gewonden gevallen. Deze slachting ging aan Nederland
voorbij. Duitsland was van oordeel dat Nederland op lange termijn geen andere keus
zou hebben dan zich aan te sluiten bij het Duitse rijk en op korte termijn uitstekend
functioneerde als economisch bondgenoot: de Rotterdamse havenwas een belangrijke
‘luchtpijp’ naar de wereld. Groot-Brittannië zag dit met lede ogen aan, maar was
onmachtig er veel aan te doen. Bovendien heerste daar de mening dat het beter was
om Nederland niet nog verder in een Duitse omarming te drijven.
Dit betekende overigens niet dat Nederland geheel afhankelijk was van de

strategische inzichten van de oorlogvoerende grootmachten. De zeer snelle mobilisatie
- van alle legers was het Nederlandse het eerst te velde - en de militaire betekenis
van het land was voldoende om het risico van een spoedige aanval op het land te
voorkomen.18 Gedurende de oorlog zouden de legers zeer sterk veranderen, onder
andere door een aanzienlijke technologische modernisering. Deze wapenwedloop
kon het Nederlandse leger niet bijhouden, waardoor het verloor aan
afschrikkingsvermogen, maar tegen het eind van de oorlog was het machtsverschil
tussen de oorlogvoerenden zo precair dat een lastige militaire operatie in Nederland
niet voor de hand lag. Nederland bleef weliswaar buiten de directe
oorlogshandelingen, maar lag wel angstwekkend
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dicht bij het oorlogsterrein. Als de wind uit het zuiden kwam, was het gedreun van
de artillerie te horen; het land werd overstroomd door ruim 700 000 vluchtelingen
uit België, van wie er in 1916 nog 80 000 in het land waren.19

Na de eerste paniek - mobilisatie van het leger, sluiting van de beurs, spoedzitting
van het parlement - kwamen de analyses, waarbij iedereen het gelijk naar zich toetrok.
AbrahamKuyper zag het als een godsgericht over een onchristelijk geworden wereld,
de socialisten beschouwden de oorlog als het onvermijdelijke gevolg van het
imperialistische kapitalisme en de liberalen gaven het socialisme de schuld, omdat
dit de burgerlijke zelfbeheersing ondergraven had. Zo schreef De Beaufort in zijn
dagboek: ‘Men ziet in dezen oorlog een straffend oordeel over de verkeerde neiging
der menschen om maar altijd door lotsverbetering als een hun toekomend recht te
eischen. Het is opmerkelijk hoe de volksmeening verband zoekt tusschen de door
het socialisme opgewekte klassenstrijd en dezen oorlog die voor het oogenblik in
bijna alle landen den klassenstrijd tijdelijk tot rust heeft gebracht.’20

Tot zijn bittere genoegen kon hij vaststellen dat de socialisten zich ook in Nederland
in de natie voegden. De leider van de SDAP, Pieter Jelles Troelstra, besefte dat hij nu
oog in oogmet de geschiedenis stond en sprak in het parlement de beroemdewoorden
dat in deze ernstige omstandigheden ‘de nationale gedachte de nationale geschillen
overheerscht’.21 Bij het uitbreken van de oorlog viel voor het eerst ‘Nederland’
werkelijk met Nederland samen. Velen kregen toen het gevoel, zoals dat later onder
woorden werd gebracht door het sociaal-democratische kamerlid J.H. Schaper: ‘Men
heeft in het land waarin men woont, gemeenschappelijke belangen en ideologieën
die waard zijn te worden verdedigd tegen vreemde veroveraars, die allicht dat alles
met voeten zullen treden. De natie is een realiteit, resultaat van eeuwen van
ontwikkeling.’22
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Dit maatschappelijke contract van augustus 1914 bevorderde een proces dat sinds
1913 op gang was gebracht door een kabinet onder leiding van de sociaal-liberaal
P.W.A. Cort van der Linden, die de ambitie koesterde een eind te maken aan twee
slepende kwesties die de bevolking al zeer lang uiteen hadden gedreven: hij wilde
zowel de schoolkwestie als het kiesrecht regelen. Een oplossing van de schoolstrijd
was onmogelijk zonder de confessionelen tegemoet te komen, zoals omgekeerd de
‘linkerzijde’ van het politieke spectrum (liberalen en socialisten) tevredengesteld
moest worden door de invoering van het algemeen kiesrecht. Midden in de oorlog,
in 1916, vond de ruil plaats: ‘rechts’ verkreeg de toezegging dat de overheid het
openbaar en het bijzonder onderwijs voortaan op dezelfde manier zou financieren
en ‘links’ verwierf opname van het algemeen kiesrecht in de grondwet (zij het dat
het kiesrecht voorlopig nog bij wet beperkt bleef tot de mannen).
Dit compromis, een mooi voorbeeld van het vermogen om diepgaande verschillen

te aanvaarden en er zakelijk mee om te gaan, werd bekend als ‘de pacificatie’. Deze
naam verwees naar een verdrag uit 1576, de Pacificatie van Gent, waarin onder meer
besloten was in de Nederlandse gebieden de religieuze tolerantie te handhaven en
elkaar in oorlogsomstandigheden bij te staan. Om geen enkel risico te lopen besloten
de politieke partijen bij de verkiezingen van juni 1917 geen andere kandidaten te
stellen dan reeds in het parlement zitting hadden, zodat goedkeuring van de
grondwetswijzigingen gegarandeerd was. De eerste verkiezingen volgens de nieuwe
bepalingen vonden in juli 1918 plaats.
De pacificatie was enerzijds bedoeld als afscheid van het verleden, van de

negentiende eeuw waarin het volk zo verdeeld was, en tegelijkertijd een poging ‘de
nationale energie’ vrij te maken voor het handhaven van een positie in een wereld
die zich zo onmiskenbaar liet leiden door machtspolitiek. De paradox van deze pa-
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cificatie was dat zij slechts mogelijk was doordat de verdeeldheid van het land werd
aanvaard, al was het in de vorm van een gewapende vrede.23 ‘Links’ verwachtte dat
met het regelen van de schoolstrijd de grondslag voor de antithese was vervallen,
zoals ‘rechts’ hoopte dat het algemeen kiesrecht een eind zou maken aan de bewering
van de socialisten ‘het volk’ te vertegenwoordigen.
Voor de afzienbare toekomst accepteerden de zuilen evenwel elkaars bestaan, en

dit was ook terecht, aangezien de rekrutering van de zuilen in principe vrijwel voltooid
was. Voor vrijwel alle aspecten van het leven waren immers verenigingen tot stand
gebracht: tussen 1890 en 1910 werden er elke dag minstens vier verenigingen
opgericht.24 De zuilen zouden nooit de gehele archipel aan verenigingen onder hun
hoede weten te brengen, maar naar schatting toch zeker de helft daarvan. De kracht
van die zuilen was vooral het vermogen om verenigingen van verschillende aard aan
elkaar te schakelen, van zangvereniging tot politieke partij, van vakvereniging tot
jeugdorganisatie, van woningbouwvereniging tot begrafenisfonds. Aan de 1
mei-optocht van de sociaal-democraten in 1904 bijvoorbeeld - en de echte ontplooiing
van de sociaal-democratie moest toen nog een aanvang nemen - namen al 35
verenigingen deel, die gezamenlijk een stoet van een kilometer lengte in Amsterdam
wisten te vormen.25 Dit waren de jaren waarin zelfs katholieke
geitenfokkersverenigingen werden opgericht. Alleen mannen die rooms-katholiek
en zedig van gedrag waren, konden er lid van worden; bij het aangaan van verkering
met een niet-katholiek meisje ging het lidmaatschap verloren.26

Al dit soort verenigingen waren onderling verbonden door bestuurders, die
doorgaans meerdere functies combineerden en dan ook vrijwel avond aan avond op
pad waren. De kernfiguren in deze nieuwe netwerken zagen elkaar op plaatselijk
niveau in de ge-
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meenteraad, op landelijk niveau in het parlement. De verzuiling heeft daarmee niet
alleen de politiek gedemocratiseerd (de nieuwe bestuurders waren gewoonlijk van
eenvoudige komaf) en de band tussen het lokale en nationale niveau versterkt, maar
ook het belang van de politiek aanzienlijk verhoogd.27

De oorlog bracht aanvankelijk vooral paniek. De minister van Landbouw, Handel
en Nijverheid, M.W.F. Treub, zag zichzelf in die eerste dagen zelfs als ‘de directeur
van een groot gekkenhuis’.28 Er moest snel en efficiënt worden gehandeld en dat deed
hij door een nauwe samenwerking aan te gaan met de top van de haute finance in de
persoon van C.J.K. van Aalst, de president van de Nederlandsche
Handel-Maatschappij, die als een spin in het web zat van banken, scheepvaart en
handel (met de koloniale belangen als zwaartepunt). Dit was het begin van een sterke
vervlechting tussen overheid en particulier bedrijfsleven. Een belangrijk onderdeel
daarvan betrof de regeling van de handel. Engeland en Frankrijk probeerden de
handel op Duitsland zoveel mogelijk te beperken, Duitsland probeerde daarentegen,
vooral via de haven van Rotterdam, zoveel mogelijk binnen te krijgen. Dit betekende
dat Nederland in de tang zat.29 Nederlandse reders, kooplieden en bankiers richtten
in november 1914 een naamloze vennootschap op, de Nederlandsche Overzee
Trustmaatschappij (NOT), onder leiding van Van Aalst, die Engeland de garantie gaf
dat allerlei goederen niet naar Duitsland zouden worden doorgevoerd. Deze garantie
had natuurlijk in principe door de Nederlandse staat verstrekt moeten worden (door
middel van uit- en doorvoerverboden, af te dwingen via de douane), maar aangezien
daarmee de ‘neutraliteit’ in het gedrang zou kunnen komen, liet deze haar graag over
aan het bedrijfsleven. Dit betekende wel dat een belangrijk deel van het economisch
beleid en de internationale politiek in handen was gekomen van de zakenwereld.
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Een vergelijkbare verstrengeling van economie en politiek vond plaats op het terrein
van de voedseldistributie, later aangevuld met de verdeling van alles wat schaars
werd, zoals kolen, fietsbanden, kaarsen en vishaakjes. Zorgden aanvankelijk speciaal
ingestelde overheidsorganisaties voor deze distributie, in september 1915 werden
deze taken overgeheveld naar verenigingen van belanghebbenden, zoals een
‘suikervereniging’ en een ‘peulvruchtenvereniging’. Zij bestonden uit handelaren
die onder toezicht werkten van rijkscommissies, gevormd door een lid van de Eerste
Kamer, twee leden van de Tweede Kamer en een deskundige op het specifieke gebied
van de vereniging. Het leidde tot in totaal 197 ‘crisisinstellingen’, allemaal bestuurd
door ‘halfslachtige autoriteiten’ die allerlei grote en kleine besluiten namen en vrijwel
doof bleven voor aanhoudende kritiek op dit geheel aan ondoorzichtigheid en
oncontroleerbaarheid. Dit laatste geldt tot op de dag van vandaag, want van de meeste
instellingen zijn de archieven niet, dan wel slechts zeer fragmentarisch bewaard
gebleven.30 Daarmee werden op slag alle principes van het liberalisme overboord
gezet, zoals de scheiding tussen markt en staat, beleid en controle. Treub sprak in
dit verband de gevleugelde woorden: ‘Voor theoretische beschouwingen heeft thans
niemand onzer tijd.’31

De interessantste vereniging was het Koninklijk Nationaal Steun Comité. In dit
KNSCwerd de ruggengraat van het Nederlandse politieke en maatschappelijke bestel
bijeengebracht. In een gesprek tussen koningin Wilhelmina en Treub kwam de
gedachte op aan een nationale organisatie die stagnatie in het economisch leven
moest helpen te voorkomen en de coördinatie moest verzorgen van hulp en steun
aan de slachtoffers van de oorlogsomstandigheden, met name aan arbeiders die
werkloos zouden worden. Daarbij werd gebruik gemaakt van het feit dat Treub vlak
voor de oorlog deNederlandscheWerkloosheids Raad had opgericht, waarin belangrij-
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ke vertegenwoordigers van alle zuilen zitting hadden gekregen, naast een aantal
energieke ambtenaren en deskundigen. Gezamenlijk hadden zij buitengewoon
ambitieuze plannen gemaakt om het verschijnsel werkloosheid zoveel mogelijk onder
controle te krijgen.32 Daarbij werd gedacht aan betere scholing, arbeidsbemiddeling,
werkverschaffing en een sterke uitbreiding van de sociale wetgeving. De
samenwerking die hier gestalte had gekregen, zette Treub nu meteen in als kern van
het KNSC, dat verder een heel netwerk aan instellingen omspande. Bij de oprichting
waren zestig organisaties aanwezig; een van de belangrijkste ambtenaren van Treubs
ministerie werd secretaris van het KNSC. Van groot symbolisch belang was dat
koningin Wilhelmina het geheel persoonlijk inwijdde, gezeten tussen Treub en Van
Aalst. Het was een samenwerking die in alle opzichten ‘een nationaal karakter’ moest
uitstralen en hier wonderwel in slaagde.
Opvallend was de opname in dit geheel van de Nationale Vrouwenraad, een

federatie van vrouwenverenigingen die in 1899 was opgericht. Wilhelmina had het
niet zo op de vrouwenbeweging, maar Treub had deze federatie uitgenodigd op grond
van de overweging dat ‘waar zooveel en zulk een buitengewone nood te lenigen zal
vallen, vrouwenwerk in overvloed noodig zal zijn’.33 Al klinkt dit niet erg modern,
toch moet worden vastgesteld dat bij een dergelijke manifestatie van nationale
eendracht de georganiseerde vrouwenbeweging kennelijk niet langer gemist kon
worden. Minstens zo opvallend was de betekenis die gehecht werd aan de rol van de
vakcentrales in de KNSC. Zij waren prominent vertegenwoordigd in het landelijk
bestuur van het comité, maar - soms met enige druk vanuit het nationale niveau -
ook in de plaatselijke, uitvoerende commissies. De deelname van de vakbeweging
werd zelfs cruciaal geacht. Zo werd immers duidelijk dat het hier niet ging om een
soort veredelde liefdadigheid, maar om
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een moderne vorm van solidariteit. Daarmee was het KNSC de belichaming van een
nieuwe gemeenschap, die alle tegenstellingen overvleugelde en een nieuw
maatschappelijk contract suggereerde tussen de verschillende zuilen, tussen arbeid
en kapitaal, politiek en economie, zelfs tussen mannen en vrouwen. Hier werd
zichtbaar gemaakt dat staat en natie elkaar nu overlapten.
Deze stemming, die ‘de geest van Augustus’ werd genoemd, hield echter niet in

alle opzichten stand. De eerste barsten kwamen zelfs al snel, toen bleek dat een aantal
boeren gebruik maakte van de oorlogsomstandigheden om goed te verdienen aan de
levensmiddelenbehoefte: de prijzen die Duitsland betaalde, waren beter dan die zij
in Holland konden verwachten. Terwijl bijvoorbeeld de winst van de NOT werd
afgedragen aan het KNSC, waarmee handel en industrie bijdroegen aan ondersteuning
van landgenoten die in problemen waren gekomen, was een dergelijke
bereidwilligheid in de agrarische sector niet op te merken. Treub beklaagde zich al
in 1916 in het openbaar over deze houding van de ‘plattelandsbevolking’, of ‘de
boeren’.34

Dit klemde te meer waar langzaam maar zeker grote delen van de bevolking last
kregen van de schaarste. Er moest een distributiesysteem worden ingesteld voor
brood - vanaf april 1916 mocht er, behalve voor maagpatiënten, zelfs geen witbrood
meer worden verkocht -, aardappelen, rijst, suiker, thee, koffie, boter en margarine
en zelfs voor kleding en schoeisel: in de volkswijken van de steden kwamen de
klompen weer terug. Door de kolenschaarste moesten gas en elektriciteit worden
gerantsoeneerd. Hier en daar moest de straatverlichting worden beperkt of zelfs
helemaal uitgeschakeld. Kaarsen waren nauwelijks te verkrijgen en petroleum alleen
voor mensen die geen gas of elektrisch licht hadden. Hier en daar werden gaarkeukens
ingericht. In de zomer van 1917 brak in Amsterdam zelfs een relletje uit tegen de
voedselschaarste en de
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oneerlijke distributie. Dit Aardappeloproer werd onderdrukt ten koste van tien doden
en ongeveer honderd gewonden.
In deze omstandigheden groeide vrij snel de verdenking dat sommigen de

oorlogsomstandigheden in hun voordeel wisten om te buigen door de talrijke
beperkingen en bepalingen van de oorlogseconomie te ontduiken, door te hamsteren,
te smokkelen en woekerwinsten te behalen, met andere woorden ‘oorlogswinst’ te
maken. De omvang van dit verschijnsel is moeilijk te peilen, al heeft de Nederlandse
economie in het algemeen aanzienlijk weten te profiteren van de oorlog, zoals onder
andere blijkt uit de winsten van een aantal grote banken.35 Maar uiteraard profiteerde
niet iedereen in gelijke mate. Sommige bedrijven gingen er aanzienlijk op vooruit,
andere gingen ten onder en velen moesten hun koers drastisch bijstellen om overeind
te blijven. Op wat langere termijn bezien betekende dit een krachtige modernisering
van het bedrijfsleven, maar op korte termijn vooral de pijn van forse aanpassingen.
De ‘overheersing van de nationale geschillen door de nationale gedachte’ leidde

tegelijkertijd tot een grotere gevoeligheid voor ongelijkheid, die zich, zoals de bekende
publicist C.K. Elout het verwoordde, langzaam maar zeker transformeerde tot het
afnemen van ‘het publiek vertrouwen, het geloof in elkanders fatsoen, dat vóór den
oorlog in de moraliteit van onze natie nog een vrij sterk en gunstig element was. Heel
de natie werd doorziekt met achterdocht en afgunst.’36 Keurige mensen hielden vast
aan het idee dat de natie in grote eensgezindheid gezamenlijk door ‘een donkere
poort’ ging.37DeBeaufort schreef in zijn dagboek dat ‘de voorrechten aan den rijkdom
verbonden’ wegvielen: de centrale verwarming kon niet meer onbelemmerd worden
opgestookt, levensmiddelen waren soms simpelweg niet meer te koop, ook al was
men bereid en in staat er veel voor te betalen. ‘De maatschappelij-
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ke ongelijkheid door verschil van stoffelijke welvaart verdwijnt daardoor eenigszins
uit het leven. De broodkaart en de toewijzing van brandstoffen maakt de menschen
gelijk.’38

Talrijker waren de geluiden dat de mensen juist ongelijker werden, en dat de
regering er maar niets aan deed. Dit leidde tot de paradox dat de overheid zich
enerzijds meer dan ooit bemoeide met het sociaal-economisch leven, als een ‘eerlijk
makelaar’ de verschillende volksdelen tot elkaar bracht en de gelijkheid in de
samenleving zoveel mogelijk bevorderde, maar anderzijds steeds meer ongenoegen
oogstte. De minister van Landbouw, Handel en Nijverheid Folkert Evert Posthuma,
die verantwoordelijk was voor de voedseldistributie, werd voortdurend bekritiseerd
en bespot, hij ontving zelfs venijnige dreigbrieven, terwijl de brave man onder andere
juist het witbrood verboden had om daarmee de welgestelden een voordeel te
ontnemen, aangezien de ‘groote volksmassa’ zich dit luxebrood niet meer kon
veroorloven. De rest van zijn leven bleef hij gefrustreerd over de ondankbaarheid
die hem desondanks ten deel was gevallen.

Revolutie

In juli 1918 waren er verkiezingen, terwijl ten zuiden van de grenzen de oorlog nog
voortwoedde. Het waren de eerste verkiezingenmet ‘evenredige vertegenwoordiging’,
dat wil zeggen dat niet langer per district gekozen werd. Heel Nederland was één
kiesdistrict geworden en alle mannen boven de 23 jaar mochten nu hun stem
uitbrengen (eventueel op een vrouwelijke kandidaat, want vrouwen hadden wel het
passief kiesrecht gekregen). Aan deze verkiezingen namen 32 partijen deel, waarvan
er tien een vertegenwoordiging in de Tweede Kamer verwierven, maar op wat
abstracter niveau gezien zijn er drie posities te ontwaren.
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Een aantal politici - onder wie Treub - had uit de ervaringen uit de oorlogsperiode
de conclusie getrokken dat de gebruikelijke politieke tegenstellingen in geen verband
meer stonden met de werkelijke problemen van het land. Het verschil in
levensbeschouwing was wellicht nog zeer interessant, maar niet bijster relevant. Het
was immers onmiskenbaar dat ‘de economische vraagstukken veel meer op den
voorgrond zouden komen dan zij ooit geweest waren’.39 Eigenlijk moest het met de
‘politiek’ maar eens afgelopen zijn; ‘mannen van de daad’, energieke deskundigen,
dienden in staat gesteld te worden om vitale belangen op het gebied van handel,
economie en buitenlandse relaties te behartigen. Een zeker ongeduld met de
parlementaire democratie werd hier verbonden aan een hartstochtelijk pleidooi voor
efficiency en het primaat van de economie, en dit alles op basis van de gedachte dat
na de pacificatie de tijd van de confessionele politiek nu toch wel voorbij was.
De confessionele partijen waren hier niet meteen van overtuigd. Volgens hen had

de antithese nog niets aan kracht of belang ingeboet. In een gezamenlijke verklaring
lieten zij het electoraat weten dat de strijd voortaan ging om ‘het behoud van de
christelijke grondslagen van ons volksleven’.40 De sociaal-democraten, ten derde,
hoopten op het afvlakken van de antithese, maar zagen in de modern-conservatieven
als Treub een nieuwe bedreiging, namelijk die van het ‘hyper-kapitalisme’. De les
die zij uit de oorlog hadden getrokken, was juist dat vrijheid, gelijkheid en
broederschap slechts te verwerven vielen in een nieuwe gemeenschap. De invloed
van kapitalisten, ‘enkele beheerschers van het ekonomisch leven’, op de politiek
moest worden tegengegaan en daartoe moest de staat worden veroverd. Het
maatschappelijk contract van augustus 1914 moest worden aangepast, in die zin dat
de verzuiling zou vervagen en kapitaal en arbeid in nieuwe orga-
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nen zouden samenwerken, onder de regie van een overheid die onder leiding zou
staan van het proletariaat.41

Het electoraat kreeg hiermee een werkelijke keuze voorgelegd en bepaalde -
achteraf bezien - het patroon dat tot de jaren zestig geldig zou blijven. Het
modern-conservatisme verwierf slechts een geringe aanhang (drie zetels) en het
sociaal-democratisch alternatief steeg van 15 naar 22 van de beschikbare 100 zetels.
De liberalen vielen terug naar 15 zetels. De onmiskenbare winnaar was de
confessionele politiek, die de helft van de zetels wist te winnen, waarvan 30 voor de
Rooms-Katholieke Staatspartij, die daarmee de grootste fractie in de Tweede Kamer
werd en dat enkele decennia wist vol te houden. Behoorden rooms-katholieken in
het midden van de negentiende eeuw politiek gesproken nauwelijks tot ‘Nederland’,
nu vormden zij het centrum van demacht: van 1918 tot 1994 zouden zij in de regering
vertegenwoordigd zijn en veelal was de minister-president in deze periode een
katholiek. De antithese werd behouden, zij het dat in beide kampen de belangrijkste
woordvoerders waren gewisseld: aan confessionele zijde waren de protestanten door
de katholieken afgelost, aan de andere zijde waren de liberalen door de
sociaal-democraten vervangen. De verhouding tussen ‘rooms’ en ‘rood’ was de
centrale as in de politiek geworden.
Als het aan de sociaal-democraten had gelegen, was dit overigens niet gebeurd.

Eigenlijk kon de SDAP het maar moeilijk verkroppen dat zij bij deze verkiezingen
geen meerderheid had behaald. Vooral bij haar leider Troelstra speelde het
revolutionaire gemoed op, zeker na de vlucht van keizerWilhelm II - de belangrijkste
politieke vluchteling die Nederland ooit heeft opgenomen - en het uitroepen van de
republiek in Duitsland. Op een bijeenkomst in Rotterdam, 11 november 1918, sprak
hij de gevleugelde woorden: ‘De arbeidersklasse in Nederland grijpt thans
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de politieke macht.’ Een dag later sprak hij in de Tweede Kamer de bourgeoisie toe,
die daar in de vorm van negen ministers achter de regeringstafel zat: ‘Uw stelsel,
mijne heren, uw burgerlijk stelsel, is langzamerhand vermolmd en verrot.’ De tijd
was gekomen de macht over te dragen aan de vertegenwoordigers van de
arbeidersklasse. Bij de recente verkiezingen had slechts 22% van het electoraat op
de SDAP had gestemd, maar Troelstra deelde superieur mee dat zij het recht hadden
‘desnoods’ naar de macht te grijpen, gezien hun ‘noodzakelijkheid en onmisbaarheid’
in deze revolutionaire tijden.42Als dit een revolutie was, dan was het wel een vreemde.
Zelfs de eenvoudigste maatregelen om een en ander een beetje geheim te houden,
hadden de sociaal-democraten achterwege gelaten. De toespraak van Troelstra was
een trotse aankondiging, maar tegelijkertijd ook een vriendelijk verzoek om demacht
over te dragen. En daarmee was de revolutie eigenlijk al voorbij voordat ze begonnen
was. De reactie erop was echter aanzienlijk. Het patroon ervan was typerend:
vastberaden maar redelijk, nationaal maar verzuild.
Vastberaden was het antwoord aan Troelstra in de Tweede Kamer. Treub legde

ten eerste uit dat Nederland niet zonder meer meegesleurd zou worden in de
internationale revolutionaire bewegingen: ‘Als nu overal in het buitenland, ten minste
naar het oosten, revolutie is, waarom moet die dan ophouden in Zevenaar. Ik
antwoord: om de eenvoudige reden, dat Zevenaar in Nederland ligt en niet in
Duitschland.’ En vervolgens richtte hij zich rechtstreeks tot Troelstra: ‘Ons volk wil
vrij zijn, ons volk voelt democratisch. Ons volk wil zijn eigen lot zelf bepalen. Het
geeft het u en uw partij niet in handen!’43

Naast deze dappere taal kwamen ook veel welwillende woorden over de sociale
verbeteringen voor de arbeidersklasse waartoe nu eendrachtig zou worden besloten.
De regering mobiliseerde enke-
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le vertrouwde militaire legeronderdelen en verhoogde meteen ook de hoeveelheid
voedsel die voor distributie beschikbaar werd gesteld. Minister-president Ch.J.M.
Ruijs de Beerenbrouck voegde daar plotseling, tot verbijstering van zijn
medeministers, aan toe dat vrouwen ook het actief kiesrecht zouden krijgen, wellicht
in de hoop dat het electoraat gemiddeld genomen nog wat gematigder werd dan het
al was. De protestanten kwamen vervolgens op zaterdag 16 november bij elkaar in
het Concertgebouw in Amsterdam onder de leuze ‘Tegen de Revolutie het Evangelie’;
de katholieken verzamelden zich op zondag 17 november in groten getale in
Amsterdam en Den Haag (op deze laatste massameeting waren zelfs 40 000 mensen
toegestroomd). Koningin Wilhelmina was van plan om op de bijeenkomst in Den
Haag te verschijnen, maar liet zich daarvan weerhouden door Ruijs, die haar had
meegedeeld dat de protestanten wellicht aanstoot zouden nemen aan haar
aanwezigheid op een katholieke manifestatie, die bovendien de zondagsrust niet
eerbiedigde. Dit werd goedgemaakt op maandag 18 november, precies een week na
de officiële Wapenstilstandsdag, toen vrijwel geheel georganiseerd Nederland in
Den Haag zijn aanhankelijkheid betuigde aan Wilhelmina en de negenjarige prinses
Juliana, die vriendelijk wuifde naar een oceaan van opgeluchte en enthousiaste
mensen. Hier werd de eenheid beleefd van ‘Nederland’ en dat was ‘Nederland en
Oranje’. Het was een land waarvan de grondtoon nog steeds protestants was, maar
de belangrijkste boventonen katholiek waren geworden. Troelstra stortte in en
overwoog zelfs even zelfmoord te plegen. De SDAP sloot hem echter in de armen:
hij had die revolutie niet moeten proberen, maar hoe prachtig was het waagstuk niet
geweest. Zijn ‘vergissing’ bleef nog jarenlang ‘een blijkbaar onuitputtelijke bron
van hatelijkheden en getreiter’.44 En daarmee werden de sociaal-democraten die op
de drempel hadden gestaan om toe te treden tot de natie, weer buiten ‘Nederland’
gesloten.
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Terwijl bij de vredesonderhandelingen in Parijs pogingen werden gedaan om in de
wereld enige orde te scheppen, had Nederland grote problemen. De kern hiervan was
dat de Nederlandse neutraliteit had berust op een Europees machtsevenwicht. Maar
dat was weggevallen. Het landmoest zich dus opnieuw enige positie zien te verwerven
als ‘beheerder van de delta van de groteWest-Europese rivieren’ en van het koloniale
rijk in Azië.45 Dit betekende dat er een actieve buitenlandse politiek gevoerd moest
worden, die na enige aarzeling vooral gevonden werd door op hoog niveau deel te
nemen aan de werkzaamheden van de Volkenbond. Hier werd een aanhoudend
pleidooi gevoerd voor volkenrecht en arbitrage, wat echter geen oplossing zou blijken
te bieden voor de machtspolitieke en militaire ontwikkelingen in de jaren dertig.46

Vooralsnog was men in Nederland echter druk bezig de gevolgen van ‘november’
in eigen land te verwerken. Allerlei crisisinstellingen - en daarmee een woud aan
regelgeving en distributie - werden versneld afgebouwd. Tegelijk werd tempo gemaakt
met de arbeidswetgeving met name de invoering van de zo lang gewenste achturige
werkdag, en werd het actief vrouwenkiesrecht wettelijk vastgelegd (met een eerste
deelname aan de verkiezingen van 1922). Dit alles was bevredigend, maar had ook
een keerzijde. Zo leidde de arbeidsduurverkorting in veel gevallen tot een intensivering
van de arbeid.47 Het pleidooi van de vrouwenbeweging voor vrouwenkiesrecht was
gebaseerd op de gedachte dat daarmee de samenleving een weldaad werd gedaan.
Zo meende de befaamde feministe Wilhelmina Drucker - ‘Dolle Mina’ - in 1919:
‘Vooral ook op het leven der mannen en op hunne karaktervorming zal de politieke
vrijmaking der vrouw een heilzamen invloed uitoefenen.’48 Maar daar bleek niet veel
van. Vrouwen bleken gewone mensen te zijn, die in grote lijnen net zo stemden als
mannen. Politiek bleef een mannenzaak: de eerste vrouw in de
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Tweede Kamer, Suze Groeneweg (SDAP), was in 1918 op basis van het passief
kiesrecht verkozen, in 1921 kreeg zij gezelschap van andere vrouwen, maar pas in
1977 zou het aantal vrouwelijke kamerleden de 10% overschrijden. Terwijl het
uiterlijk van de politici in grote lijnen gelijk bleef, veranderde de inhoud van hun
bezigheden echter snel en onomkeerbaar.
De economie en de sociale verhoudingen waren te belangrijk om ze aan het vrije

spel van demaatschappelijke krachten (markt en verzuiling) over te laten. De regering
drong enerzijds individuele zakenlieden terug uit het centrum van demacht en hernam
het primaat van de politiek, maar richtte anderzijds zo snel mogelijk een overlegorgaan
op tussen werkgevers, werknemers en overheid. Geïnspireerd door de samenwerking
die in de Werkloosheidsraad en het KNSC mogelijk was gebleken, werd eind 1919
de Hoge Raad van Arbeid ingericht, als een centraal forum voor de leiders van arbeid,
landbouw en industrie, keurig verdeeld over de verschillende zuilen en aangevuld
met vertegenwoordigers van overheid en wetenschap. Het geheel stond onder
voorzitterschap van deminister van Sociale Zaken. De vergaderingen van deze Hoge
Raad waren buitengewoon plechtige bijeenkomsten (ze vonden ook plaats in het
parlementsgebouw), die aan het zicht moesten onttrekken waar het in werkelijkheid
om ging: het informeel bijeenbrengen van de mensen die voor arbeidsrust konden
zorgen. Later verklaarde een deelnemer dan ook dat de Hoge Raad een ongezochte
gelegenheid bood ‘voor een klein en huiselijk kringetje om een tafel, waar geen
redevoeringen maar gesprekken worden gehouden, en waar men onder een sigaar -
of, als het moet zijn onder een sigaar en een pijp - nu en dan naast ernstige argumenten
ook een grapje zal kunnen hooren’.49 De nationale geschillen weken wat terug voor
de nationale belangen. De vraag was of dit stand zou houden.
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VI Crisis: 1918-1940

‘Het ergste was, dat je eigen mensen je in de steek lieten. Je familie beschouwde je
als vijand. De regering was heel slecht, het kon niet beroerder. De regering was zo
rot als een mispel, ook de socialisten: ze beloofden je Keulen en Aken, maar er kwam
niets van terecht. We waren wel blij toen de oorlog uitbrak, omdat je hoopte en ook
dacht dat er dan tenminste iets zou veranderen. En nu zat iedereen in hetzelfde
schuitje.’
Interview met voormalige werkloze (geboren in 1905).

De Eerste Wereldoorlog had niet alleen nieuwe vormen van overleg in het leven
geroepen, maar ook nieuwe vormen van dagelijks leven. Onstuitbaar immers rukte
het modernisme op en werd als gevolg van een gestaag aanhoudende welvaartsgroei
een nieuw soort zelfstandigheid zichtbaar. Een fiets bijvoorbeeld was nog steeds vrij
duur, maar nu toch al zo algemeen dat vrijwel iedereen kon fietsen. In etiquetteboeken
werd niet langer speciale kleding voorgeschreven. Voor dames gold de geruststellende
mededeling: ‘De fiets vraagt geen afzonderlijke kleeding meer, alles, zoolang het
geen gekleed toilet is, kan voor de fiets in aanmerking komen.’
Het was zelfs niet langer verplicht om er een hoed bij op te hebben. En ook heren

hoefden er zich niet meer speciaal op te kleden: ‘Men fietst tegenwoordig in het pak
dat men toevallig aan heeft.’1 Fietsen was gewoon geworden, maar uit de verwoording
van deze adviezen aan de betere kringen valt te concluderen dat dit nog maar
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een betrekkelijk recente verworvenheid was. Voor deze dames en heren bood het
moderne leven nog wel wat meer: een heer werd geadviseerd voortaan whisky te
drinken, een dame moest met haar tijd meegaan en mocht gewoon roken, ‘als ze het
maar met gratie doet’.2 Hoewel een arbeidersvrouw het niet in haar hoofd zou halen
om te roken, zoals haar man er niet over piekerde een American Bar binnen te lopen
en een whisky-soda te bestellen, werden de uiterlijke kenmerken van sociale
verschillen in het algemeen kleiner.
In tegenstelling tot de bekende gedachte van de Amerikaanse socioloog Thorstein

Veblen (Theory of the Leisure Class, 1899) zochten de betere kringen het handhaven
van het onderscheid niet door middel van opvallende uiterlijkheden, maar in zekere
zin juist in onopvallendheid. Een dame en een heer dienden zich soepel en beheerst
te gedragen, nooit op de voorgrond te treden en elke situatie zonder zichtbare
inspanningmeester te zijn. Alle vrouwen droegen voortaan een ‘japon’ en alle mannen
een ‘colbert’. Een dame en een heer waren natuurlijk nog steeds te herkennen, maar
niet zozeer aan de soort kleren die ze droegen, maar slechts aan de kwaliteit van de
gebruikte stof, de coupe en de accessoires: hoed en handtas, dasspeld en
manchetknopen. Grote verschillen vervaagden, kleine werden belangrijker.
Het kleiner worden van de verschillen is ook af te lezen aan de verhouding tussen

de steden. Amsterdam groeide en was nog steeds de grootste en belangrijkste stad
van het land, maar door de snelle groei van 's-Gravenhage en Rotterdam werd de
afstand kleiner; in 1930 is Amsterdam met 750 000 inwoners nog maar 1,3 maal zo
groot als Rotterdam en 1,7 keer als 's-Gravenhage. Iets dergelijks is merkbaar in de
verhouding tussen stad en platteland. Steeds meer mensen woonden in grote steden
(in 1930 leefde bijna 40% van de bevolking in steden met meer dan 50 000 inwo-

Piet de Rooy, Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813



171

ners), maar dat betekende niet dat de afstand tussen stad en platteland scherper werd.
Integendeel, de snelle modernisering van de landbouw op vrijwel elk gebied -
intensivering van productie, omvangrijkemechanisatie, overbrenging van de bereiding
van melk, kaas en boter naar fabrieken - bevorderde slechts de verbreiding van de
invloed van het stadsleven tot in de verste uithoeken van het land.
Terwijl zo op vrijwel alle gebieden de verschillen kleiner werden, werden zij

tegelijkertijd juist scherper beleefd. De verschillende steden zetten zich tegen elkaar
af (met name de rivaliteit tussen Rotterdam en Amsterdam werd traditie) en de
verhouding tussen stad en platteland werd zelfs steeds meer als een tegenstelling
ervaren. Het platteland kwam te staan voor het gezonde, het echte en het eeuwige,
waar een snel groeiend toerisme zich aan wenste te laven. Het was een vals beeld,
dat de aanhoudende aanpassingen van het landschap en de voortdurendemodernisering
in de landbouw ernstig miskende, maar het was een bevredigende gedachte voor de
Nederlander die meer dan ooit een moderne stedeling was geworden en daarmee een
nieuwsgierig reiziger in eigen land. De in 1883 opgerichte Algemeene Nederlandsche
Wielrijdersbond, ontwikkelde zich in deze jaren tot een algemene toeristenbond en
heette vanaf 1935 dan ook Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond ANWB. Deze
organisatie zag haar omvang tussen 1918 en 1930 verdubbelen tot 80 000 leden en
behoorde daarmee tot de grootste verenigingen in het land.3 Terug in de stad las men
dan graag een ‘boerenroman’, waarin de tragische worsteling van een boerengeslacht
met de modernisering werd beschreven, met vrijwel onvermijdelijk een tragische
afloop.4

Nederland werd een van de modernste landen in Europa. Er was ook een grote
publieke belangstelling voor wetenschap en techniek. De Eerste Luchtverkeer
Tentoonstelling Amsterdam in
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1919 trok in 42 dagen meer dan 500 000 bezoekers voor een vliegshow. De
infrastructuur van het land (wegen, kanalen, havens) werd sterk verbeterd en in deze
periode vond ook de doorbraak plaats van bedrijven als Philips, Shell, Unilever,
AlgemeneKunstzijde Unie en Hoogovens naar een belangrijke internationale positie.5

Het probleem van de jeugd

Tegelijkertijd was men diep bezorgd over de gevolgen van deze modernisering voor
de samenleving. Dit uitte zich onder andere in een verandering in de houding ten
opzichte van de jeugd. Al in 1915 werd de Staatscommissie tot onderzoek naar de
ontwikkeling der jeugdige personen van 13-18 jaar ingesteld, naar aanleiding van
tal van klachten dat de jeugd zo baldadig was geworden. In het verslag dat de
commissie vier jaar later uitbracht, werd somber geconstateerd dat industrialisatie
en urbanisatie al een zekere demoralisering hadden voortgebracht, maar dat deze
nog eens extra bevorderd was door de wereldoorlog. Het was een groot probleem en
het zou nog veel ernstiger worden, ‘want een zware strijd staat volken en individuen
te wachten’. De ‘volkskracht’ - een wonderlijk begrip dat vooral gedisciplineerde
burgerlijkheid leek te betekenen - moest daarom toenemen. Het was dan ook absoluut
noodzakelijk het karakter van de jongeren te versterken, zo niet te vormen, aangezien
de toekomstige kwaliteit van de samenleving af te lezen viel aan de kwaliteit van de
jeugd. Op een even idealistisch als paniekerig congres in 1926 sprak een bekend
pedagoog: ‘Er ligt misschien iets mystieks in, en ik kan het ook niet verklaren, maar
ieder weet, dat de jeugd a.h.w. gevoelt datgene wat er aan nieuwe strooming en door
de wereld en door de menschheid gaat.’6

Piet de Rooy, Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813



173

Door de jeugd te disciplineren kon in zekere zin de toekomst onder bedwang worden
gehouden. Tegelijk echter wensten volwassenen zich ook door de jeugd te laten
leiden: na de politieke en humanitaire ramp van de wereldoorlog moest ruim baan
worden gemaakt voor een nieuw geslacht, want jongeren hadden, kennelijk door een
wijze beschikking van de natuur, idealen. In een wereld die daar ernstige behoefte
aan had, was het dus van belang jongeren de ruimte te geven; de jeugdbeweging uit
de twintigste eeuw werd zelfs gezien als de erfopvolgster van de drie grote
emancipatiebewegingen van de negentiende eeuw: na de afschaffing van de slavernij,
de opkomst van de moderne arbeidersbeweging en de verheffing van de vrouw was
nu de tijd aangebroken van de jeugd.
Hier begint de kenmerkende trek van de twintigste eeuw om de jongerencultuur

te beschouwen als een barometer waaraan de toekomst valt af te lezen. Gezien het
belang dat op die manier aan de jongeren werd toegekend, was er ook altijd reden
tot grote zorgen: zouden jongeren wel op een verstandige manier omgaan met die
idealen, zouden ze hun historische taak eigenlijk wel onvoorbereid op hun schouders
kunnen nemen? Energiek werd dan ook het verenigingsleven voor jongeren bevorderd
en aangeprezen. En dat werd een fantastisch succes: ruim eenderde van alle jongeren
in de puberteit was tussen de beide wereldoorlogen betrokken bij een groot aantal
verzuilde jeugdverenigingen.
Jongeren werden nu al vroeg opgenomen in een netwerk waar ze hun vrienden en

vriendinnen leerden kennen (werk en buurt werden in dat opzicht minder belangrijk)
en ze raakten vertrouwd met de sfeer binnen een zuil, ondersteund door rituelen en
symbolen, een vaste kalender aan hoogtijdagen en een eigen taalrepertoire. De binding
aan de zuil, en in het verlengde daarvan aan de maatschappelijke ordening der
verzuiling, werd intenser.
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De jongeren dachten vrij te zijn, maar zij werden geleid. Van groot belang hierbij
was de zorgvuldige beperking, of zelfs onderdrukking van de jeugdige
geslachtshormonen: seksuele frustratie moest worden omgezet in idealisme. Een
pedagoog beschreef dit proces in 1930 als volgt: ‘De machtige stroom nu, welke het
geestelijk leven van de rijpere jeugd beweegt, is de erotiek. Die erotiek heeft licht
en lucht noodig en we hebben de vormen te zoeken, waarin ze de jeugd niet tot
verderf, maar tot zegen wordt. De nieuwe vormen zullen zijn nieuwe sociale
structuren, die de jeugd met 't gevoel vrij te zijn meer binden, dan ze ooit gebonden
is geweest, omdat we een verantwoordelijkheid op haar schouders leggen, welke ze
nooit heeft gekend, al zal ten opzichte daarvan de volwassene natuurlijk zijn eigen
hoogere verantwoordelijkheid nooit mogen prijsgeven.’7

Hier werd opmerkelijk expliciet uitgelegd hoe het mechanisme van de verzuiling
werkte. Ook de volwassen aanhang van een zuil verkeerde immers in de overtuiging
autonoom zijn eigen baan te gaan, maar wandelde op de smalle weg van de
zelfbeperking.

Verzuiling

Het behoren tot een zuil was, vergeleken met de negentiende eeuw, wel van aard
veranderd: had men aanvankelijk enigszins agressief het ijzeren harnas aangegord
om te strijden voor eigen recht en belang, nu hulde men zich in een zachter keurslijf
van overtuigingen en gewoonten. Hoe knellender dit zat, hoe beter men zich voelde
uitkomen. Dit leidde tot benard genieten. Steeds meer mensen maakten gebruik van
de welvaartsvermeerdering en het explosief stijgende aanbod van de markt. Men
bezocht de bioscooppaleizen (alleen al in Amsterdamwerden in 1930 ruim 7miljoen
kaartjes verkocht), men slenterde door de warenhuizen, die verleidelijke lingerie en
‘vleeschkleurige kousen’ aanboden, hier en daar was
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moderne jazz te horen, alle zintuigen werden frequenter en democratischer dan ooit
geprikkeld.Maar altijd was daar het gevoel aan verbonden dat onbekommerd genieten
een schaduwzijde had, dat het blijk gaf van karakterzwakte. Zo schreef ‘een gewone
huismoeder’ in de jaren twintig in een krant: ‘Winkelen in Amsterdam, wist U wel
wat een heerlijk iets dat is; dat is ook een glimpje van het andere; en vooral als je
dan iets koopt, wat je heelemaal niet nodig hebt; neen maar wat een barbaarsche
emotie zit daar toch in! Men komt een beetje beschaamd en toch doodelijk verrukt
thuis en die extase duurt zowat drie heele dagen, maar minstens drie maanden duurt
onze beschaamd gelukkige ootmoedigheid, die daar altijd op volgt.’8 Het is deze
houding die de Nederlandse samenleving lang zou blijven kenmerken: het was een
modern land, maar in mentaliteit zeer conservatief.

De voortschrijdende verzuiling leidde tot de merkwaardige situatie dat de nationale
openbaarheid kleiner werd, zoals bijvoorbeeld bleek uit de wijze waarop de radio
werd geregeld. De eerste omroeporganisatie, de Hilversumsche Draadlooze Omroep
(HDO), was in 1924 opgericht, op initiatief van de Nederlandsche Seintoestellenfabriek
(NSF) die de verkoop van radio's wenste te stimuleren door meer uitzendingen te
(laten) verzorgen. Dit was een succes, twee jaar later waren er al 11 000
‘luistervinken’. De HDO zond niet alleen zelf uit, zij verkocht ook zendtijd. Om daar
gebruik van te maken werd in 1924 de Nederlandsche Christelijke Radio Vereeniging
opgericht, onvermijdelijk gevolgd door een katholieke en een sociaal-democratische
variant in 1925. Naarmate de verzuiling zich langzamerhand meester maakte van de
radio, vormde de HDO, die aanvankelijk nauwelijks hogere ambities had dan het
maken van aangename programma's, zich om tot een algemene, neutrale vereniging,
die zich opwierp als een echte, nationale omroepvereniging.
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Maar dit ging in tegen het principe van de verzuiling. De regering ging vervolgens
over tot actie: de beschikbare radiozendtijd (verdeeld over twee frequenties) werd
resoluut in vier gelijke parten verdeeld over de vier verenigingen. Dit
radiozendtijdbesluit van 1930 ontnam de neutrale vereniging haar eerstgeboorterecht
(en zendtijd) en dwong haar in een verzuild patroon, dat sindsdien kortweg als ‘het
bestel’ bekendstaat. Een nieuw probleem, door de modernisering voortgebracht, werd
nu op een manier geregeld die was ontleend aan de oplossing van het oude probleem
van de onderwijskwestie. Hiermee werd tevens eenmodel neergelegd voor de aanpak
van vrijwel alle nog volgende nieuwe vraagstukken.
Een overheidsorgaan zag er bovendien - door middel van preventieve censuur -

op toe dat door de uitzendingen het nationaal belang niet werd geschaad en dat geen
der volksdelen onnodig werd gekwetst. Het was een autoritaire, maar tegelijkertijd
ook een democratische regeling: radio-uitzendingen werden niet bepaald door de
staat, evenmin door een ongrijpbaar lichaam als een ‘nationale omroep’, maar door
verenigingen, waar burgers lid van konden worden die de mogelijkheid hadden om
instemming met, of afkeuring van het gebodene te laten blijken.9

Dit samengaan van modernisering en traditionalisering, van democratische
verhoudingen en autoritaire oplossingen was een onverwacht effect van de verzuiling.
De zuilen waren in scherpe onderlinge concurrentie ontstaan en beriepen zich op de
onderlinge verschillen: ze hadden alle een aparte mythe over het verleden van
‘Nederland’ opgebouwd, werkten aan de uitbouw van een eigen ideologische analyse
van het heden en onderhielden een zeer uiteenlopend toekomstideaal. Aangezien de
krachtsverhoudingen tussen de zuilen nagenoeg heilig waren, was er binnen elke
zuil een
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nauwelijks minder heilige ijver om de zuil als één en ondeelbaar te beschouwen.
Elke zuil was een storingsgevoelig netwerk, waarbinnen een systeem van sancties
en beloningen werd ontwikkeld om de zaak bijeen te houden. Alle zuilen worstelden
met middelpuntvliedende groepen en besteedden veel energie aan versteviging van
de onderlinge band, vooral door het ideologische belang van de eenheid eindeloos
te herhalen én deze eenheid emotioneel te laten beleven in regelmatige, zo groots
mogelijke bijeenkomsten. Binnen elke zuil was er een institutionele druk op het
vinden van iets wat het midden hield tussen een compromis en een consensus, en in
dit proces gingen alle zuilen op elkaar lijken, zowel in denken als doen.
Het leverde een systeem op dat vrij onbeweeglijk was, ook omdat in het centrum

van dit bestel de katholieke zuil zat. Deze was zowel de grootste als intern het meest
heterogeen en kon zich dus het minst veroorloven naar deze of gene zijde van het
politieke spectrum te bewegen. Dit had wellicht doorbroken kunnen worden als de
katholieken een coalitie zouden aangaan met de sociaal-democraten: beide partijen
organiseerden het leeuwendeel van de arbeidende klassen, gezamenlijk beschikten
zij vanaf 1918 decennialang over een (krappe maar stabiele) meerderheid in het
parlement. De sociaal-democraten hadden op een dergelijke coalitie hun hoop
gevestigd. Niet alleen zou dat een plaats in de regering bieden, maar het zou een
mogelijkheid zijn om te laten zien dat sociaal-democraten niet anti-religieus waren
(hooguit tegen de kerk als instituut) en dat zij beter in staat waren arbeidersbelangen
te bevorderen dan een confessionele partij die voortdurend rekening diende te houden
met confessionele werkgevers. Sociaal-democraten verwachtten van een coalitie dat
het de katholieke partij overbodig zoumaken óf in een progressief en een conservatief
deel uit elkaar zou laten vallen.
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Juist om deze reden voelden de katholieken hier weinig voor. Al in 1921 hadden de
bisschoppen in het openbaar gezegd dat er ‘in geen geval’ met de socialisten mocht
worden samengewerkt en katholieke politici hadden bevestigd dat hiertoe slechts ‘in
uiterste noodzaak’ zou worden overgegaan, als er werkelijk geen enkel ander
alternatief was. Daarmee veroordeelden de katholieken zich tot een samenwerking
met de protestanten, wat mogelijk was gezien het feit dat ook een dergelijke
confessionele coalitie over een kleine meerderheid in het parlement beschikte. Deze
samenwerking verliep overigens moeizaam, waarbij de oude tegenstellingen tussen
katholieken en protestanten voortdurend opspeelden (in 1925 bijvoorbeeld ontstond
er een groot conflict over de opheffing van het gezantschap bij het Vaticaan).
De geloofsovertuiging van koningin Wilhelmina en de zelfverzekerde toon die de

antirevolutionairen aansloegen, suggereerden nog wel dat ‘Nederland’ een protestants
land was, althans niet-katholiek, maar veel meer kwam toch het beeld in omloop van
Nederland als een vierstromenland, waarbinnen de onderlinge verdeeldheid tot
levensbeginsel werd verheven. Daar kwam nog bij dat de parlementaire democratie
nauwelijks enig enthousiasmewist op te roepen. Het vele dat in 1918 was gewonnen,
viel weg door het wegebben van opwinding en bezieling in de politiek. Soms kwamen
bijvoorbeeld oude kameraden nog langs bij Troelstra en dan beklaagden zij zich over
het gemis aan ‘de vurige geest van vroeger’ in de partij en over de politieke leiders,
die zo weinig uitstraling hadden. En Troelstra zei dan: ‘Wat wil je? We leven nu
immers in een tijd, die andere eisen stelt, ook aan de persoonlijkheid.’ En in een
kranteninterview voegde hij eraan toe: ‘De leiders van thans zijn meer gewone
menschen [...] het profetische gaat er wat af.’10 De parlementaire democratie werd
dan ook door menigeen beschouwd als een overgangsfase, als een tijdelijk
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oponthoud dat men diende te benutten om de blauwdrukken en patronen te ontwerpen
van een toekomstige gemeenschap. In 1918 had de democratie in heel Europa
gewonnen, er waren echter, ook in Nederland, niet zo heel veel democraten.11

Toch hebben het communisme en het fascisme in Nederland vrijwel geen andere
betekenis gekregen dan als grimmige idealen die de bevolking niet wisten te beroeren.
De communistische partij, al in 1909 opgericht om politiek leiding te geven aan de
arbeidersklasse, kreeg bij verkiezingen slechts 1 à 2% van de stemmen. Het lukte
niet om een stabiele band te smeden met de vakbeweging, de partij bleef daardoor
klein met alle problemen van dien: geldgebrek en zwakke leiding. De kameraden
teisterden vervolgens niet zozeer de bourgeoisie, maar vooral elkaar. De
partijgeschiedenis werd een aaneenschakeling van twisten en moeilijk navolgbaar
gekrakeel, waaraan slechts een eind gemaakt werd door ingrijpen van Moskou, die
in een hardhandig bolsjewiseringsproces de partij onderwierp en haar vanaf 1930
dwong vooral de belangen van de Sovjet-Unie te dienen.12

Ook de fascisten keken over de grenzen, al waren zij het niet eens over wat zij
zagen. Na de fascistische staatsgreep van Mussolini in Italië in 1922 was het voor
deftige anti-democraten mogelijk het fascisme te zien als een krachtige terugkeer
naar de dagen van vroeger. Daar werd nu immers met verve leiding gegeven (met
nog enige aandacht voor grondwetsbepalingen en het organiseren van instemming
van de bevolking). Kernpunten waren het tegengaan van het communisme en het
uitdragen van nationale trots. Het was ook mogelijk het fascisme te zien als een
heilsboodschap van demoderne toekomst, waarin de liberale democratie, samengevat
als ‘de domme dictatuur van de helft plus één van de stemmen’, zou worden
weggevaagd door plebejische keurtroepen, zoals in nazi-Duitsland gebeurde. Deze
zouden niet pra-

Piet de Rooy, Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813



180

ten maar doen: beschaving en redelijkheid waren slechts belemmeringen in de
vormgeving van de nationale energie. Beide stromingen vonden elkaar niet,
charismatische leiders kwamen niet naar voren, ook hier vond een proces plaats van
oneindige splitsing en samengaan van kleine groepjes, zodat het geheel lange tijd
een marginaal verschijnsel bleef.13

Dat alles was vooral het gevolg van het succes van de verzuiling. Het verzuilde
bestel mocht menig intellectueel tot wanhoop stemmen, maar vooralsnog boden de
zuilen een identificatiekader aan de eigen achterban dat niet werd afgeschud.Wellicht
kwam dat ook omdat ‘Nederlanders’ geen verbeeldingskracht hadden. Dit was althans
het beeld dat de Franse schrijver Henry Asselin in 1920 schilderde en een decennium
later nog eens herhaalde in zijn boek La Hollande dans le monde. Nederland was
een bijzonder land, waar het licht kristalhelder, bijna tastbaar boven het platteland
stond en over de vele oude en moderne steden en stadjes viel. In dat licht leefden de
Nederlanders. Zij hadden volgens Asselin gevoel voor ironie noch behoefte aan grote
gebaren. Hun individualisme hadden zij weten te beteugelen in talloze verenigingen,
stichtingen en organisaties. Het nieuwe had soepel een plaats gekregen na en naast
het oude, zoals de monarchie als een kroon op de republiek was geplaatst. Zij hadden
echter geen talent voor idealisme, het waren kooplieden, rekenmeesters. Dat was
allemaal niet groots en opzienbarend; men moest zelfs goed kijken om de kwaliteiten
van deze raadselachtige samenleving op te merken. Maar dan zag men hoe ver
verstandigheid hen gebracht had. Nederland was een land van petit bonheur, van
klein geluk.14 De vraag was natuurlijk of het bestand was tegen de ellende die het te
wachten stond in de jaren dertig.
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Depressie en crisis

De economische crisis brak uit op 29 oktober 1929, toen de effectenbeurs van Wall
Street ineenstortte. De internationale problemen waren in Nederland al eerder
merkbaar geworden in de agrarische sector. Zowel absoluut als relatief daalde het
aandeel van de landbouw in het nationaal inkomen; vooral de akkerbouwers leken
aan de vooravond van de jaren dertig niet meer in staat tegen wereldmarktprijzen te
produceren. In de loop van 1930 werd duidelijk dat er steunmaatregelen nodig waren
voor de boeren, zowel om oproerigheid te voorkomen als om tijd te winnen voor de
onvermijdelijke aanpassing en omschakeling van de bedrijfsvoering. Als dit niet zou
gebeuren, zo vreesde de overheid, dan zouden hele landstreken ten dode zijn
opgeschreven.
Al snel werd jaarlijks zo'n 200 miljoen gulden aan landbouwsteun uitgegeven (op

een begroting van ongeveer 800 miljoen). Desondanks was de steun voor velen te
laag en te laat. Er kwam een beweging op gang van vooral kleine boeren, die zich
niet vertegenwoordigd voelden in de gebruikelijke, verzuilde patronen van overleg
en meer in het algemeen zelfs een afkeer hadden van de politiek. Zij hadden er nooit
veel belangstelling voor gehad en begrepen ook niet hoe het allemaal werkte, maar
hadden daardoor des te meer het gevoel dat ze verwaarloosdwerden. Zij ontwikkelden
een eigen ideologie die zich scherp afzette tegen de moderne stedelijke cultuur van
het westen des lands, tegen het hooghartige ‘Holland’. Uitgangspunt hierbij was de
gedachte dat de landbouw het fundament van de samenleving was en dat boeren er
de kern van vormden, aangezien zij aantoonbaar over het grootste
verantwoordelijkheidsgevoel beschikten. Zij waren het immers die van de vroege
ochtend tot de late avond voortzwoegden en van geslacht tot geslacht het eigen bedrijf
doorgaven, terwijl de rest van het land genoot van de toegenomen welvaart, welbe-
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schouwd op kosten van het platteland: werkgevers maakten onderling afspraken om
de prijzen zoveel mogelijk op te schroeven, arbeiders hadden zich aaneengesloten
om de lonen op te voeren en de staat had dit bevorderd door het geheel te verkopen
als ‘sociale politiek’, met hoge belastingen als gevolg. Dergelijke
afwentelingsmogelijkheden bestonden er simpelweg niet voor de boeren, die
afhankelijk waren van de wereldmarkt. De welvaart van de steden was gebaseerd op
de uitbuiting van de landbouwers.
Op basis van deze analyse werd vooral gepleit voor een aanzienlijk hogere

waardering voor de betekenis van de agrarische cultuur en daarmee voor een hogere
arbeidsbeloning in de sector. In mei 1933 werd hiertoe de Nationale Boerenbond
‘Landbouw en Maatschappij’ opgericht, die in enkele jaren 20 000 leden wist te
organiseren, met name in het oosten van het land. Omdat deze beweging het bestaande
georganiseerde bestel vooral wantrouwde en zich er dan ook niet naar wenste te
voegen, werd Landbouw enMaatschappij vrijwel direct verdacht van fascisme.15Het
georganiseerde bestel, de koppeling tussen politiek systeem en corporatieve
belangenbehartiging naar een verzuild patroon, bood geen ruimte voor Landbouw
en Maatschappij, en daarmee restte deze boeren ook weinig anders dan berusting of
aansluiting bij het fascisme.

Het fascisme in Nederland was een verschijnsel dat zich sterk ontwikkelde in het
westen van het land. Het was - ondanks de retoriek van ‘bloed en bodem’ - een
stedelijk verschijnsel, bevorderd door de economische crisis, die langzaam sterker
invrat. In het najaar van 1931 sloeg zelfs de paniek toe, toen Groot-Brittannië besloot
de gouden standaard los te laten (21 september), waardoor De Nederlandsche Bank
meteen bijna 30 miljoen gulden verloor door een omvangrijk bezit aan pond sterling,
hetgeen leidde tot
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een wisseling in de directie. Nederland werd nu ineens bijna 20% duurder dan
Groot-Brittannië, wat in de toch al weinig opwekkende internationale economische
situatie zeer zorgelijk was. Ernst Heldring, een vooraanstaandAmsterdams zakenman,
verheugde zich net op een rustige cruise naar Barbados om eens helemaal tot rust te
komen,maar dat werd hem nauwelijks vergund. Aan boord stroomden de telegrammen
binnen met het ene rampbericht na het andere en somber noteerde hij in zijn dagboek:
‘Niemand kan zeggen waar dit heenleidt, revolutie of gewelddadigen klassenstrijd
of vreedzamen overgang naar een socialistisch tijdperk, dat een volledige financieele
ruïne met zich mede moet slepen. Intusschen zijn alle waarden onzeker geworden
en zelf ben ik de helft van mijn vermogen kwijt. Dit tel ik echter licht tegenover het
ontbreken van een uitweg uit de onontwarbare problemen, die den toestand
beheerschen en wier onoplosbaarheid een wereldcatastrophe zou beteekenen.’16

Waarheen hij ook keek, hij zag slechts onheil. Hij maakte een lijstje van de te
verwachten ellende: het ineenstorten van de Amerikaanse economie, het uitbreken
van een gevecht binnen Duitsland tussen ‘Hitlerianisme’ en communisten en het uit
de hand lopen van de politieke tegenstellingen tussen Duitsland en Frankrijk. Het
kwam allemaal uit en werd nog erger dan hij al gevreesd had.
In de eerste paniekgolf werd in Nederland overwogen om hetzelfde te doen als in

augustus 1914: een godsvrede tot stand brengen. Vertegenwoordigers van overheid,
werkgevers en werknemers overlegden in 1931 intensief over het verlagen van lonen,
ondernemerswinsten en bezuinigingen op de overheidsuitgaven, maar dit bleek te
veel gevraagd. Het enige dat hieruit voortkwam, was de heroprichting van het
Koninklijk Nationaal Steun Comité, dat nu onder de naam Nationaal Crisis Comité
door de 22-jarige prinses
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Juliana werd geïnstalleerd op 23 november 1931. Daarna kon de treurige slangendans
tussen gestage bezuinigingen en even gestage stijging van de aantallen werklozen
goed op gang komen.
Hoeveel werklozen er precies waren, is niet bekend. Het hangt immers af van de

criteria die men hanteert om iemand als ‘werkloos’ te beschouwen: ingeschreven als
werkzoekende bij een Arbeidsbeurs, ontvanger van een uitkering, of als werkloos
bekend bij een vakvereniging. Op een bevolking van rond de acht miljoen
Nederlanders raakten in ieder geval vanaf 1931 honderdduizendenmensen werkloos.
De crisis duurde bovendien ondraaglijk lang: was in tal van landen in de loop van
1933 een verbetering te zien, in Nederland viel het dieptepunt van de crisis pas in
1936; daarna zou de werkloosheid gaan dalen, maar slechts langzaam. Dit betekende
niet alleen dat in het midden van deze periode ruwweg zo'n 20% van de
beroepsbevolking zonder werk zat, maar ook dat vrijwel iedereen met de misère te
maken kreeg: bijna de helft van alle arbeiders werd in deze jaren korter of langer
werkloos (een fors aantal daarvan soms zelfs jaren achtereen). Bij een groeiende
bevolking en een krimpende arbeidsmarkt betekende dit ook dat jongeren geen werk
konden vinden als ze van school kwamen (in de periode 1937-1939 was meer dan
de helft van de jeugdigen onder de 22 jaar al enige tijd werkloos geweest).17 In een
dergelijke situatie was politieke radicalisering te verwachten. Er was enige groei
merkbaar van links radicalisme - de aanhang van het communisme onder het electoraat
steeg tot iets meer dan 3% -, maar de grootste zorg was toch het vermogen van een
fascistische beweging om zeer uiteenlopende vormen van ongenoegen en ressentiment
te verenigen.
Het Nederlandse fascisme was lange tijd niet in staat zich uit een moeras van

sektarisme te verheffen. Dit veranderde in 1931, toen Anton Mussert de
Nationaal-Socialistische Beweging oprichtte.
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Aanvankelijk hield deze ingenieur het ideologische profiel van zijn beweging zo
vaag mogelijk: voor nationale eendracht, voor een sterk leger en tegen de
werkloosheid. Dit leverde succes op: bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten
van 1935 behaalde de NSB 294 000 stemmen (bijna 8% van het totaal; tweederde
daarvan kwam uit het Westen van het land). De NSB zag successen voor zich zoals
in Duitsland en Italië. Langzaam maar zeker radicaliseerde de beweging, in oktober
1935 overschreedMussert de grenzen van het Nederlandse burgerlijk-conservatisme
door openlijk in te stemmen met de Italiaanse inval in Abessynië en niet veel later
verscheen ook een onaangenaam anti-semitisme aan de oppervlakte.18Hiermee kwam
een spiraal op gang: de toenemende radicalisering van de NSB ging gepaard aan een
toenemende openlijke bestrijding van de beweging door de zuilen. Bij de verkiezingen
in 1937 reikte Mussert niet verder dan tot 4,2% van de stemmen. Het was hem wel
gelukt om die kiezers te mobiliseren die ontevreden waren over het ‘demoliberale’
systeem en die zwak- of niet-verzuild waren, maar hij had geen greep weten te krijgen
op de aanhang van de vier zuilen.
De geringe mate van politieke radicalisering in de jaren dertig was ook het gevolg

van het feit dat er een zeer brede consensus heerste over het te voeren beleid. Alle
grote politieke partijen, maar ook de organisaties van werkgevers en werknemers
steunden het beleid van de door Colijn geleide regering, dat erop neerkwam dat de
waardevastheid van de gulden behouden diende te blijven en dat Nederland zich
sociaal-economischmoest ‘aanpassen’ aan het internationaal gedaalde welvaartspeil.19

Het politieke debat ging dan ook niet zozeer over de hoofdvragen, maar vooral over
kwesties als het tempo waarmee het diende te geschieden en de omvang van
aanvullende, verzachtende maatregelen. Maar het doel was onvermijdelijk: het
levensniveau van de bevolking moest met moed, beleid en trouw weer op het peil
van 1913/1914
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worden gebracht.20 Een interessant en bij vlagen visionair voorstel van de
sociaal-democraten, het Plan van de Arbeid (1935), dat pleitte voor gerichte
investeringen en stimuleringen, verwierf nauwelijks succes buiten eigen kring, omdat
de financiering ervan gebaseerd was op het aangaan van grote leningen, waarmee
de ellende naar veler oordeel simpel werd doorgeschoven naar de toekomst en de
lijdensweg alleen maar langer zou worden.
Dat liet weinig anders over dan zoveel mogelijk de productiekosten naar beneden

te schroeven, wat in de praktijk wilde zeggen dat de lonen omlaag moesten. Maar
dat bleek alleen mogelijk als ook de kosten voor het levensonderhoud daalden
(waardoor het reëel inkomenmin of meer gelijk zou blijven). Dit betekende eindeloos
overleg over het naar beneden krijgen van de woninghuren en de voedselprijzen, met
slechts een zeer matig succes. Tegelijk kwam de overheid voor hoge uitgaven te
staan die even ongewenst als onvermijdelijk waren. Naast de ongeveer 200 miljoen
gulden die nodig waren om de landbouw overeind te houden, waarmee de kosten
voor voedingsmiddelen ongeveer 7% duurder werden dan mogelijk, was een
vergelijkbaar bedrag nodig om de werklozen op eenmin of meer aanvaardbaar niveau
in leven te houden. En aangezien het niet mogelijk was om verregaand op de
overheidsuitgaven te bezuinigen en omdat ook de belastingopbrengst snel terugliep,
zat er voor de staat niets anders op dan te lenen. De rijksuitgaven liepen snel op, van
13% van het nationaal inkomen in 1930 tot 21,6% in 1939, maar de rijksschuld steeg
nog harder: van 38,1% naar 69%. Er werd hardnekkig naar bezuiniging gestreefd,
maar intussen werd meer geld dan ooit uitgegeven. Net als een eeuw tevoren, in de
beste dagen van koningWillem I, werd doelbewust een mist geschapen over de staat
der financiën: de werkelijke cijfers waren door veel boekhoudkundig gegoochel aan
het publieke debat onttrokken.21 Dit wijst op een teruggang van het democratisch
gehalte van de samenleving.
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De politicus die het politieke leven in de crisisjaren symboliseerde, was de
antirevolutionaire politicus Hendrikus Colijn. Vanaf 1933 domineerde hij het politieke
landschap, hij had het oor van koningin Wilhelmina en wist ook grote steun te
verwerven onder het electoraat: bij de verkiezingen van 1937 kwam zijn ARP van 14
op 17 zetels. Het was een bijzondere man, die van eenvoudige boerenzoon via een
militaire loopbaan in Oost-Indië was opgeklommen tot het directoraat van een
oliemaatschappij en vervolgens een onpasseerbaar politicus was geworden. In zijn
gedrag was hij overigens iets te overtuigd van eigen onmisbaarheid, wat veel kwaad
bloed zette. De waardering voor zijn kwaliteiten was dan ook vrijwel altijd gemengd
met irritatie of weerzin. De sociaal-democraten beschouwden hem als het symbool
voor een beleid waarin de werklozen slechts een benard bestaan was vergund, terwijl
hij dagelijks meer geld besteedde aan zijn sigaren dan een werkloze in de week aan
steun ontving, en die het tot stand komen in de weg stond van een coalitie tussen
sociaal-democraten en katholieken, die naar verwachting een socialer en
democratischer beleid zou hebben gevoerd. Een dergelijke ‘democratische coalitie’
was overigens vrijwel uitgesloten, omdat de katholieken vreesden dat hun partij
erdoor zou splijten in een linker- en rechtervleugel. Anti-socialisme had deze zuil in
belangrijke mate bijeengebracht en de zucht tot zelfbehoud deed de rest. De
sociaal-democraten waren daarmee tot vergeefsheid veroordeeld, wat extra voedsel
verschafte aan de felheid waarmee ze Colijn aanvielen. Een enkele maal vergeleken
ze hem met Mussolini of Hitler.
Colijn straalde de beslistheid uit van een sterke man, die als een stuurman de natie

met vaste hand over de woelige oceanen leidde. Tegelijkertijd was hij ervan overtuigd
dat het fascisme niet binnen de Nederlandse traditie paste. Zijn gevoel voor de nuances
van de democratie was maar matig ontwikkeld, maar hij was er
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wel van overtuigd dat de ‘groei van dictatoriale begeerten’ in de bevolking zoveel
mogelijk moest worden afgeremd.22 Daarmee vormde hij een belemmering voor het
optreden van een omvangrijke Nederlandse variant van het fascisme. Mussert was
simpelweg niet in staat uit de slagschaduw van Colijn te komen en was zich daarvan
bewust: ‘Ik geloof dat die Colijn toch veel meer geschikt is voor dit vak dan ik.’23

Naast de kracht van de verzuiling en het ontzag voor Colijn was er nog een
belangrijke belemmering voor het optreden van radicalisering. De communisten en
fascisten hadden zelf geen gedachten over het oplossen van het hoofdprobleem van
de samenleving, de massale werkloosheid. Zij verwezen naar een lichtend voorbeeld
in het buitenland, naar de Sovjet-Unie en Duitsland, waar Hitler in 1933 rijkskanselier
was geworden. In die landen zou geen werkloosheid meer heersen. Daarmee raakte
binnenlandse politiek verstrikt in buitenlandse politiek. De animo om het
internationale isolement van Stalins ‘vaderland der arbeiders’ te delen was niet groot,
zoals de behoefte om deel uit te gaan maken van het ‘duizendjarige rijk’ van Hitler
ook niet overweldigend was. De weerzin tegen het eerste werd overigens breder
uitgemeten dan die tegen het tweede regime.
Colijn had in januari 1934 op doktersadvies twee weken vakantie opgenomen die

hij in Duitsland doorbracht. Gezien zijn gezondheid - hij rookte vijfentwintig sigaren
per dag en had suikerziekte - had hij veel in de frisse lucht moeten wandelen, maar
in plaats daarvan had hij zeventien bioscopen bezocht om zich te verdiepen in ‘het
Nazi-weezen’: vooral het anti-semitisme vond hij weerzinwekkend.24 Van zijn
gedachten over Duitsland liet hij echter weinig in het openbaar blijken. Nederland
was economisch sterk afhankelijk van het buurland en ook toen de economische
politiek van Duitsland steeds agressiever werd en daarmee on-
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gunstiger voor Nederland, lag het alternatief niet voor het grijpen. Het was immers
niet mogelijk op Groot-Brittannië te bouwen, aangezien dit land ter wille van de
lieve vrede Duitsland zo lang mogelijk tegemoet kwam en in ieder geval weigerde
om Nederland veiligheidsgaranties te verstrekken.
In de tweede helft van de jaren dertig begon Colijn een mogelijke inval van

Duitsland als een groter probleem te zien dan de werkloosheid. Vanaf 1935 verhoogde
hij de uitgaven voor defensie, hopend dat het nog lang zou duren voordat Duitsland
sterk genoeg zou zijn om de aanval te openen.25 Pas in januari 1939 besloot de Britse
regering dat een Duitse aanval op Nederland een casus belli zou betekenen; dit was
overigens niet in alle opzichten geruststellend, want Groot-Brittannië beschikte op
dat moment niet over een expeditieleger van enige betekenis. Daarmeewas er eigenlijk
geen ander scenario voorhanden dan in 1914: wellicht zou de nieuwe wereldoorlog
buiten de grenzen van Nederland blijven. Een angstvallige neutraliteit en een tijdige
mobilisatie moest dat bevorderen. Steeds drukkender werd evenwel de stilte voor de
storm die zich aan het verzamelen was.

Voor een aantal werklozen was de crisis zo ontmoedigend dat zij alles beter vonden
dan de bestaande situatie: ‘Ik heb eens ronduit verklaard, van mijn part kwam er
maar oorlog, dan hebben we tenminste allemaal niets.’26 Vooral ook door de lange
duur van de werkloosheid was er een laag in de bevolking aan het ontstaan die in
een sociaal isolement was beland. Dit werd wel aangeduid als een nieuwe ‘vijfde
stand’, of zoals een bouwvakker dat later wat plastischer zou verwoorden: ‘Kijk, je
voelde je, als je werkloos was, je was toch eigenlijk nergens, want eigenlijk was je
toch een hoop stront, hé? [...] Er was een soort klassenverhouding tussen mensen die
wel en die niet werkten.’27
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Zij die geen werk hadden, verloren contacten met verenigingen en organisaties, hun
belangstelling voor politiek schrompelde in elkaar, hun wereld werd kleiner. Afgezien
van een oproer te Amsterdam, een wilde woedeuitbarsting in juli 1934 naar aanleiding
van een verlaging van de werklozenuitkering (die ten koste van zes doden onderdrukt
werd), streden zij vooral met zichzelf, tegen het gevoel geen waarde meer te hebben,
niet langer in staat te zijn vrouw en kinderen te kunnen onderhouden. Om het
gezinsinkomen te vergroten gingen vrouwen nu meer werken, een verschijnsel dat
veel mannen slechts zagen als een verkleining van hun mogelijkheden op de
arbeidsmarkt. Vooral confessionele politici deden pogingen om beroepsarbeid voor
- vooral gehuwde - vrouwen te verbieden, want echte vrouwen deden thuis het
huishouden en echte mannen wisten hun vrouwen daartoe in staat te stellen.28 Het
was een zekere hernieuwde traditionalisering in de samenleving, die gepaard ging
aan een sterke tendens om ‘fatsoenlijk’ gedrag verplicht te stellen.
Er was ook een keerzijde aan al deze ellende. Naast alle zorgen en bekommernissen

konden zij die nog wel werk hadden, kennisnemen van een steeds ruimere wereld.
Afgezien van de snelle verbreiding van radio en bioscoop (aan het eind van de jaren
dertig werden op een bevolking van in totaal ruim 8 miljoen mensen 40 miljoen
bioscoopkaartjes verkocht), stelde vooral de fiets mensen in staat nog eens ergens te
komen. Was er in 1924 al één fiets per 4 inwoners, vijftien jaar later was dat er één
per 2,3 inwoners; dat wil zeggen dat er ruim 3,5 miljoen fietsen rondreden.29 De fiets
was alomtegenwoordig, een minister reed ermee naar zijn departement, de
slagersjongen bracht er boodschappen mee rond, jongeren gingen ermee op vakantie
langs jeugdherbergen en ook het Koninklijk Huis liet zich, met een glimlach op de
lippen, al fietsend fotograferen. De fiets was een goed voorbeeld van een zeke-
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re vrijheid en van een bescheiden gemak dat men zich inmiddels in Nederland vrij
breed kon veroorloven. Ook damesbenen werden nu zichtbaar, zoals geïllustreerde
tijdschriften ook jaarlijks een ‘badnummer’ hadden, waarin meer te zien en nog meer
te raden viel.
Er trok zelfs een vleug van lichtzinnigheid door Nederland, toen op 8 september

1936 bekend werd gemaakt dat prinses Juliana zich verloofd had met de Duitse prins
Bernhard von Lippe-Biesterfeld. Het bleek een charmanteman die een zeker mondain
gemak uitstraalde en zelfs van een verfrissende oppervlakkigheid blijk gaf. Toen het
jonge paar bij paleis Noordeinde in Den Haag arriveerde in een moderne two-seater
brak een golf van enthousiasme los. Opnieuw bleek hoe het koningshuis kon
functioneren als symbool van de nationale gemeenschap: alle werklozen kregen een
rijksdaalder extra, en zelfs de sociaal-democraten, verklaarde tegenstanders van de
monarchie, staken de vlag uit en feliciteerden het jonge paar. Het was feest, ‘een
nieuwe lente op Hollands erf’ was volgens de dichter P.C. Boutens aangebroken.
Nog diezelfdemaand, 27 september 1936, werd demunt gedevalueerd waardoor ook
een eind leek te komen aan het eindeloze ‘aanpassen’ en bezuinigen. De crisis leek
voorbij te zijn.
Tegelijkertijd werd rond het huwelijk, 7 januari 1937, duidelijk welke zorgen

alleenmaar klemmender aan het worden waren. Op een gala-avond voor tweeduizend
genodigden werden het Nederlandse, Britse en Duitse volkslied ten gehore gebracht.
Sommige bruiloftsgasten brachten bij hetWilhelmus de Hitlergroet, een aantal
orkestleden weigerde mee te spelen bij het Deutschlandlied, dat sinds 1933 verrijkt
was met een strofe van het Horst-Wessel-Lied en het God Save the King werd door
de aanwezigen luidkeels meegezongen. Hoe neutraal men zich ook mocht voordoen,
het was onmiskenbaar waar de sympathie lag.30
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Terwijl steeds nadrukkelijker naar voren kwam dat men de nationale zelfstandigheid
wenste te behouden en de sociaal-democraten zelfs het na de gruwelijke wereldoorlog
zo vurig beleden pacifisme loslieten, was het onvermijdelijk om zich indringend
bezig te houden met de manier waarop de Nederlandse samenleving functioneerde,
met de aard van de parlementaire democratie, met de verdeeldheid in vier zuilen,
met de kwaliteit van het samenleven. Een probleemwas dat dit politieke debat uitging
van het falen van de bestaande politieke structuur: hoe, zo vroeg bijvoorbeeld de
meest vooraanstaande historicus uit die tijd, Johan Huizinga, zich af, was een helder
bestuur mogelijk gezien de veelheid aan partijen? Bij de verkiezingen van 1933
hadden nog 54 partijen deelgenomen, al was dit door de invoering van een
waarborgsom bij de verkiezingen van 1937 al teruggebracht tot 20. Natuurlijk was
er slechts een tiental partijen dat ertoe deed, maar dan nog bleef er behoefte aan een
simpele driedeling: ‘de eenvoudige drieledigheid van het fundamenteele
temperamentsverschil, dat het politieke streven bepaalt naar de richtsnoeren behoud,
hervorming en omverwerping’, waarbij naar zijn oordeel ‘behoud’ en ‘hervorming’
afwisselend zoudenmoeten regeren en gezamenlijk ‘omverwerping’ buiten de zaken
houden.31

Anderen voegden hieraan toe dat de verzuiling wel begrijpelijk was, maar was de
natie daardoor niet geheel in vieren gedeeld en daarmee weggevallen? Deze
verdeeldheid was zwakheid geworden, problemen als de werkloosheid leken vooral
daardoor onoplosbaar geworden. Het leidde niet alleen tot een ernstige aantasting
van de kwaliteit van de democratie, maar onmiddellijk in het verlengde daarvan ook
tot gevaren voor de nationale zelfstandigheid. Aarzelend werd er contact gelegd
tussen verschillende jongere intellectuelen, die zonder hun zuilen te willen verlaten
de saamhorigheid wensten te bevorderen, die eigenlijk buiten de politiek om de
politiek wensten te vernieuwen.

Piet de Rooy, Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813



193

Deze ‘vernieuwers’ beschouwden het in 1938 verschenen artikel van de jonge jurist
en historicus W. Verkade, ‘Scheidslijnen in het Nederlandsche Volk’, als een soort
beginselverklaring.32 De auteur onderscheidde vijf scheidslijnen in de natie: de
klassieke sociaal-economische tegenstelling tussen arbeidersklasse en bourgeoisie;
de religieuze tegenstelling tussen gelovigen en ongelovigen; de politiek-geografische
tegenstelling tussen ‘Holland’ en de rest van het land; de groeiende tegenstelling
tussen stad en platteland, en ten slotte de tegenstelling tussenwerkenden enwerklozen.
Het ging er volgens hem om deze tegenstellingen op een of andere wijze te
overbruggen. Hij werd hierin van onverwachte zijde bijgevallen. Op 27 januari 1939
sprak koningin Wilhelmina voor de radio: ‘De verdeeldheid en voortschrijdende
splitsing en versnippering, die ons in het dagelijks leven tegemoettreden met de
daarmee gepaard gaande vervreemding onderling, zijn slechte heelmeesters voor de
krankheden van onze tijd. Waar juist nu het verlangen naar samenwerking en het
sluiten van de gelederen bij talloze velen opkomt en de noodzaak gevoeld wordt
elkander de hand te reiken, moet aller streven er in de eerste plaats op gericht zijn,
elkander te begrijpen en begrepen te worden.’33

Wellicht niet onder koninklijke leiding, maar toch zeker onder hoge goedkeuring
werd een begin gemaakt met het dichten van de kloven. Bij de kabinetsformatie van
1939 werden voor het eerst ook twee sociaal-democraten in de regering opgenomen:
J.W. Albarda als minister van Waterstaat en J. van den Tempel als minister van
Sociale Zaken. Dit was gebaseerd op zeer gemengde overwegingen: voor een deel
was het de beloning voor het ‘burgerlijker’ worden van de SDAP, voor een deel was
het een poging een energieker beleid vorm te geven om de werkloosheid terug te
dringen, voor een deel was het politiek onvermijdelijk, om te kunnen rekenen op een
zo breed mogelijke parlementaire steun voor een
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regering in een tijd vol oorlogsgeluiden en voor een deel, ten slotte, stond het symbool
voor de wens om de vierdeling van het land te verzachten, dat wil zeggen de
sociaal-democraten op te nemen in ‘Nederland’. De SDAP vierde deze verlossing uit
het isolement uitbundig en zag het als de erkenning van de sociaal-democraten ‘als
een volwaardig volksdeel’.34 In een wereld die er steeds dreigender begon uit te zien,
werd het begin van een aantal pogingen zichtbaar om het verleden af te werpen en
een nieuw begin temaken, eenNieuwNederland te vormen. De TweedeWereldoorlog
zou dit zowel intensiveren als doen mislukken.
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VII Oorlog en wederopbouw: 1940-1958

‘Niet de eenvoudige leuze: het moet alles anders worden, zal ons moeten leiden,
maar wel een hersteld en verdiept besef van goed en kwaad, van hetgeen voor de
samenleving behoort te volgen uit het belijden van ieders diepste levensbeginselen,
hoe verschillend die op zichzelf ook mogen zijn. Het gaat om het scheppen van nieuwe
vormen, waarin de wezenlijke gestelijke waarden, die ons volksleven door de eeuwen
heen hebben gedragen en beheerst, tot nieuwe uitdrukking en als het kan, tot nieuwe
heerlijkheid zullen komen.’
Radiotoespraak minister-president W. Schermerhorn (27 juni 1945).

Wanneer is de Tweede Wereldoorlog begonnen? In 1933, toen in Adolf Hitler
kanselier werd, de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) de enig
toegestane partij werd en Duitsland zich terugtrok uit de Volkenbond? In 1936, toen
Duitsland het Rijnland bezette en nauwe banden aanging met het Italiaanse bewind
van Mussolini en het Spaanse van Franco? In 1938, toen Oostenrijk geannexeerd
werd en Tsjechoslowakije opgebroken? Of in september 1939 toen Polen werd
aangevallen en Groot-Brittannië en Frankrijk Duitsland de oorlog verklaarden? Bij
veel Nederlanders heerste vooral het gevoel dat de wereld eigenlijk al sinds 1914-1918
in een gevaarlijke chaos verkeerde, maar zij hoopten dat als overal het licht van rede
en beschaving zou uitvallen, bijna onopgemerkt in eigen land nog een klein kaarsje
brandend gehouden kon worden.
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Op 10 mei 1940 vervloog die hoop.1 Op die dag tekende de Amsterdamse zakenman
Ernst Heldring in zijn dagboek op: ‘Het is zoover. De Duitsche vliegtuigen zijn boven
ons land. Er wordt sedert vannacht 2.45 uur geschoten. 's Morgens 5.15 [uur]
geschreven.’ Daarna brak hij met een gewoonte die hij sinds 1917 had aangehouden
enmaakte hij geen aantekeningenmeer, uit veiligheidsoverwegingen.2 In het algemeen
gingen er echter opmerkelijk veel mensen juist een dagboek bijhouden: op elke
vijfduizend volwassen Nederlanders is één dagboek geschreven en bewaard gebleven
in de archieven van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, bij elkaar
ruim honderdduizend pagina's.3 Het zijn even zovele pogingen om alledaagse
gebeurtenissen een plaats te geven in de wereldgeschiedenis.
Aanvankelijk overheerste in Nederland vooral ongeloof over de gebeurtenissen,

bitterheid over de nederlaag na vijf dagen vergeefse strijd, die gestaakt moest worden
na een luchtbombardement op Rotterdam, waarbij het centrum in vlammen opging
en ruim achthonderd mensen de dood vonden. Ook was er woede over de vlucht van
het koninklijk huis en de regering naar Londen. Nog enige tijd viel het moeilijk om
afscheid te nemen van de gedachte dat het allemaal een boze droom was.
Jaap Burger, later een vooraanstaand sociaal-democratisch politicus, schreef op 1

juni 1940 in zijn dagboek: ‘'t Is merkwaardig zo lang en doelloos de tijd is, 't is net
of je ergens op zit te wachten namelijk op het bericht dat de narigheid over is en wij
er weer zijn. Maar zelfs wanneer dat gebeurt zal het allicht volgend jaar worden. [...]
Wat is men anders gemiddeld toch beperkt van besef. Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije,
Polen dat is min of meer langs ons heen gegleden, maar zelfs het geval Noorwegen
[Duitse invasie op 9 april 1940], een land dat wij als volkomen volwaardig naast
Nederland beschouwen in cultuur, sociale verhoudingen, was

Piet de Rooy, Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813



197

toch eigenlijk een manen in de verte voor je. Hoe is het mogelijk. Eerst nu heb je
enig besef wat het betekent aldus overvallen te worden. Er mag een soort Europese
geest zijn, maar Europees besef in zulke aangelegenheden is maar matig.’4

Europa was voor Burger in deze dagen vooral een geïdealiseerde herinnering aan
de lotsverbondenheid van een aantal landen met een zeer gedifferentieerde, rijke
cultuur en beschaving. Maar dat was ineens vervluchtigd, Europa leek in mei 1940
vooral de totalitaire heerschappij van het Derde Rijk op het continent te gaan
betekenen. Voor zover Hitler over Nederland nadacht, stond hem voor ogen dat dit
land - bewoond door stamverwante Germanen en dankzij een treurig misverstand in
1648 losgemaakt van de Duitse gebieden - op enige termijn onderdeel zou gaan
uitmaken van de Neuordnung, de Nieuwe Orde in Europa.
Op 18 mei 1940 tekende de Führer een decreet waarin Nederland onder een

burgerlijk bestuur werd geplaatst onder leiding van de van oorsprong Oostenrijkse
nationaal-socialist Arthur Seyss-Inquart. Deze kreeg twee specifieke instructies mee.
De Nederlandse levensstandaard zou niet beneden het Duitse peil mogen zakken en
het Nederlandse bedrijfsleven zoumoeten samensmeltenmet het Duitse. Dit betekende
dat de Nederlandse bevolking gewonnenmoest worden voor het nationaal-socialisme
en de vrijwillige herstructurering van de samenleving langs de nieuwe ideologische
lijnen. Op grond daarvan zou de Nederlandse economie vrijwel vanzelf dienstbaar
gemaakt kunnen worden aan de Duitse oorlogvoering. Dit laatste betekende dat de
Nederlandse monetaire zelfstandigheid verloren ging, arbeidskrachten werden
opgenomen in deDuitse arbeidsmarkt en deNederlandse handel en industrie onderdeel
werden van de Duitse oorlogseconomie. Daar stond tegenover dat de
landbouwproductie grotendeels behouden bleef ter wille van de voedselvoorziening
van de bevolking. Om dit alles zo soepel mogelijk te
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laten lopen werd het Nederlandse bestuurlijk apparaat zoveel mogelijk intact gelaten;
het Duitse bestuur was daarmee vooral indirect (een zogehetenAufsichtsverwaltung)
en beschikte over niet meer dan zo'n vijftienhonderd ambtenaren, al hadden dit wel
de beschikking over een aanzienlijk groter aantal Duitse militairen.5

Aanvankelijk had dit beleid succes. Bedrijfsleven, bureaucratie en bevolking
schikten zich in datgene wat zij als onvermijdelijk zagen. Mede dankzij omvangrijke
orders uit Duitsland bleef de economische bedrijvigheid op peil; de hardnekkige
werkloosheid nam af, vooral door de (gedwongen) uitzending van arbeidskrachten
naar Duitsland en door een goed distributiesysteem werd een redelijke hoeveelheid
voedsel evenwichtig verdeeld over de bevolking. Dit ging evenwel allerminst gepaard
met een groeiende instemming met het nationaal-socialisme. De NSB van Mussert
groeide weliswaar van ongeveer 30 000 tot 80 000 leden, maar dezen werden door
de rest van de bevolking gezien als landverraders en kwamen daarmee nog meer dan
tevoren geïsoleerd te staan. Hoe moest echter voorkomen worden dat de bezetters
op zijn minst een deel van de macht in handen zouden leggen van de NSB? En hoe
zou, als er wellicht enige ruimte bleef voor een soort zelfbestuur, dit dan vormmoeten
krijgen? Dit waren de eerste klemmende vragen.
Een probleem was echter dat in mei 1940 het politieke leven tot stilstand was

gekomen en de bevolking zich daardoor als ‘schapen zonder herder’ voelde.6 L.
Einthoven, hoofdcommissaris van de politie in Rotterdam, J. Linthorst Homan,
commissaris van de koningin in Groningen, en J.E. de Quay, hoogleraar aan de
Katholieke Hogeschool in Tilburg, publiceerden eind juli een manifest waarin zij de
bevolking uitnodigden zich aan te sluiten bij hun nieuwe formatie, de Nederlandsche
Unie: ‘Wij roepen U op, met eigen kracht en overeenkomstig onzen eigen
Nederlandschen
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aard, gezamenlijk door kordaten arbeid naar een nieuweNederlandsche saamhorigheid
te streven.’7

In korte tijd sloten 800 000mensen zich aan bij deze Unie van het ‘driemanschap’.
Tot de oprichting van deze organisatie werd besloten op grond van drie, moeilijk
uiteen te rafelen motieven: ten eerste werd het noodzakelijk geacht een soort
Nederlandse vertegenwoordiging bij het Duitse bewind te hebben, ten tweede diende
voorkomen te worden dat de Duitsers het land aan een soort NSB-regering zouden
overdragen en ten derde diende de samenleving zich nu te ontdoen van een aantal
feilen zoals de eeuwige ‘hokjes- en schotjesgeest’ en de daardoor al te krachteloze
democratie. Het weinig uitgekristalliseerde gedachteleven van de ‘vernieuwers’ die
de ‘scheidslijnen’ uit de tweede helft van de jaren dertig wensten te doorbreken,
kwam nu ineens naar de oppervlakte en moest enigszins vorm en inhoud krijgen
onder omstandigheden die scherper inzicht en grotere politieke bekwaamheden
vergden dan waarover het driemanschap beschikte.
Het was eenvoudig om de Nederlandsche Unie te laten functioneren als symbool

van onafhankelijkheidszin en afwijzing van de NSB, maar ingewikkelder werd het al
bij de vraag in welke mate men bereid was zich ‘loyaal’ op te stellen ten opzichte
van de Duitse bezetting, waarbij de leiding zich maar zeer ten dele realiseerde hoe
onweerstaanbaar de pragmatische verleiding was om toe te geven aan Duitse wensen
en belangen, ter wille van het voortbestaan van de eigen organisatie. En onoplosbaar
bleek de opgave om onder deze omstandigheden een nieuwe maatschappelijke
ordening uit te werken: in de discussie klonk zowel de toonsoort van het democratisch
solidarisme als die van het autoritair corporatisme. Jaap Burger had de riskante
onbepaaldheid van de Unie snel in de gaten. In zijn dagboek noteerde hij al na twee
weken: ‘Het is nu een lichaam waarvan je zegt blij te zijn dat
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het er is, maar niet te weten wat je er aan hebt.’8 Het driemanschap dacht het lot van
Nederland te bepalen, maar verloor gaandeweg elke greep op de ontwikkelingen en
wist geen koers uit te zetten. Uitingen van nationale eigenzinnigheid werden door
de Duitsers verhinderd, uiteenzettingen over de toekomstige opbouw van de
samenleving stuitten op grote verdeeldheid onder de leden. In die zin kwam het einde
als een verlossing: met ingang van 31 december 1941 werden, met uitzondering van
de NSB, alle politieke organisaties verboden.
Dit besluit van rijkscommissaris Seyss-Inquart hing samen met de geringe

voortgang van de vrijwillige nazificering, zoals onder andere bleek uit de aanhoudende
blijken van weerzin tegen het anti-semitische beleid van de bezetters. Bij zijn
installatie op 29 mei 1940 had Seyss-Inquart gezegd: ‘Wij willen dit land en zijn
bevolking noch imperialistisch in het nauw drijven noch aan dit land en zijn volk
onze politieke overtuiging opdringen.’9

Al snel bleek, zoals menigeen al gevreesd had, dat de bezetters de joden niet tot
‘dit land en zijn volk’ rekenden. Nederland had ongeveer 160 000 inwoners die op
grond van de Duitse rassenwetten als joden werden gekwalificeerd. De eerste
anti-semitische stappen werden al in de herfst van 1940 gezet door hen te registreren
en uit de openbare dienst te ontslaan. Aan de universiteit van Leiden protesteerde de
hoogleraar R.P. Cleveringa in het openbaar op 26 november 1940 tegen een dergelijk
ontslag van zijn collega E.M. Meijers. Na deze administratieve segregatie namen de
pesterijen snel toe, gevolgd door gewelddadige aanvallen en razzia's in Amsterdam,
waarna in deze stad op 25 februari 1941 een omvangrijke staking uitbrak als protest
tegen de bezetter en zijn maatregelen in het algemeen en zijn vervolging van de joden
in het bijzonder. Deze Februaristaking werd door Duitse troepen snel en hardhandig
gebroken. Veel effect op de vervolging had het
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niet, al werd vervolgens al te bruut optreden in het openbaar enigszins vermeden.
Het net om de joden werd echter steeds dichter geknoopt en ten slotte aangehaald:

fysiek bijeengebracht werden ze - na de Wannsee-conferentie van 20 januari 1942 -
naar de vernietigingskampen gedeporteerd. De eerste trein reed op 15 juli 1942 van
kamp Westerbork naar Auschwitz. Tot 3 september 1943, in een tijdsbestek van iets
meer dan een jaar, werden ruim 93 000 joden prijsgegeven aan ‘de oceaan des doods’,
een aantal dat tot september 1944 nog zou stijgen tot 107 000.10 Uit dagboeken blijkt
dat velen in Nederland hun eigen conclusies trokken en rekening hielden met een
uiterst sombere toekomst voor de weggevoerde joden.11 Maar dat het zo gruwelijk
zou zijn als later bleek, dat was - zelfs voor degenen die daar details over hadden
vernomen - onvoorstelbaar.12 Naar schatting 25 000 joden werden geholpen zich
ergens te verbergen, ‘onder te duiken’; voor tweederde van hen betekende dit de
overleving, maar tegenover de omvang en perfiditeit van de ramp die zich voltrok,
was het bitter weinig. Door het raffinement van de Duitse vernietigingspolitiek waren
omstanders medeschuldig gemaakt, een besef dat overigens pas enkele decennia later
de collectieve herinnering zou gaan bepalen.

Vooralsnog overheerste het gevoel dat iedereen in meerdere of mindere mate het
slachtoffer was van een steeds repressiever en grimmiger bezettingsregime. Na de
Duitse aanval op de Sovjet-Unie op 22 juni 1941 nam de exploitatie van de bezette
gebieden stapsgewijs toe en ging over in regelrechte roof en terreur. Dit had ook
direct betrekking op de behoefte aan arbeidskrachten in de Duitse economie.
Aanvankelijk werden alleen werklozen gedwongen in Duitsland te gaan werken (op
straffe van inhouding van hun werklozenuitkering), maar vanaf april 1942 nam de
druk
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toe. Nederlandse bedrijven werden systematisch uitgekamd: iedereen die niet kon
bewijzen ‘onmisbaar’ te zijn, werd tewerkgesteld; deze ‘arbeidsinzet’ verkreeg in
1943 een nog aanzienlijk grotere omvang en in 1944 trad een laatste fase in waarin
elke potentiële arbeidskracht gevangen werd genomen en ergens gedwongen aan het
werk gezet. In totaal overkwam dit zo'n 530 000 mensen, in hoofdzaak mannen.13

Op veel plaatsen in het land rees hiertegen een groot verzet; in april en mei 1943
braken overal spontane stakingen uit naar aanleiding van het Duitse bevel aan de
voormalige militairen van het Nederlandse leger om in krijgsgevangenschap naar
Duitsland te gaan. Dit verzet was ook een uiting van groeiende hoop: in de herfst
van 1942 rukten geallieerde troepen in Noord-Afrika op, in februari 1943
capituleerden Duitse troepen bij Stalingrad. Hierdoor groeide de verwachting dat de
oorlog niet al te lang meer kon duren en velen kozen nu voor het ontwijken van de
arbeidsinzet. Naar latere schatting doken 330 000 mensen korter of langer onder.
Juist rond de opvang en verzorging van deze onderduikers ontstonden omvangrijke
organisaties, die hielpen bij het zoeken naar adressen, het vervalsen van papieren en
het leveren van geld en voedsel. Er ontstond een steeds grimmiger geweldsspiraal
van executies en liquidaties. Hier leek in de zomer van 1944 een einde aan te komen.
Na de landing in Normandië op 6 juni 1944 rukten de geallieerden snel naar het
noorden op en in september wisten ze grote delen van het Zuid-Nederland te bevrijden.
Bij de grote rivieren liep het offensief evenwel vast.
Door het mislukken van de slag omArnhem in september 1944wachtte het noorden

van het land nog een ellendige periode. Vooral in de steden in het westen daalde de
voedselvoorziening beneden het noodzakelijke niveau; de effecten hiervan werden
nog erger door een strenge winter. In deze ‘hongerwinter’ zijn vermoe-
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delijk 15000 mensen meer gestorven dan anders het geval was geweest.14 Openbare
voorzieningen (onderwijs, vervoer, energie) hielden op te functioneren, leven werd
gereduceerd tot overleven. Op 5 mei 1945, vijf dagen na de zelfmoord van Hitler,
tekende de Duitse bevelhebber de capitulatie, twee dagen later rukte de geallieerde
voorhoede Amsterdam, Rotterdam en Den Haag binnen. Veel langer had het ook
niet moeten duren, zoals de historicus E.H. Kossmann eens schreef: ‘Nooit in zijn
geschiedenis heeft Holland zo ernstig als in de laatste maanden voor mei 1945
rekening moeten houden met de ondergang van zijn bevolking en de verwoesting
van zijn beschaving.’15

Maar wat was ‘Nederland’ nog in mei 1945? Het land was langs de grote rivieren
weer in tweeën gedeeld, nu niet op grond van religie, maar door het verschil in
moment van bevrijding. Holland was weer de kern van het land, nu niet langer door
zijn macht, maar door zijn uitputting. ‘Nederland’ was gemutileerd door het verlies
van de joodse bevolking (ongeveer 1,5% van de bevolking vóór 1940) en besmet
door een groot aantal mensen die ‘fout’ waren geweest tijdens de oorlog. In de eerste
maanden van de bevrijding werd naar schatting één procent van de bevolking
gearresteerd, een jaar na de bevrijding zaten er nog ruim 70 000 ‘politieke
delinquenten’ vast in 91 kampen. En daar kwam de opvatting bij dat de samenleving
vóór de oorlog een aantal feilen had vertoond die het zo'n weerloos slachtoffer had
gemaakt van de Duitse overval en bezetting. De bevrijding was dus vooral ook het
moment om een ander ‘Nederland’ vorm te geven: vrij, zuiver en bovenal nieuw.

Teleurstellingen

Op 13 maart 1945 zette koningin Wilhelmina te Eede bij Aardenburg weer voet op
Nederlandse bodem. Op de grens tussen Bel-
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gië en Zeeuws-Vlaanderen was met witte meel haastig en provisorisch een witte
streep getrokken. Zij was vast van plan de vooroorlogse verhoudingen niet te laten
terugkeren. Op 17 oktober 1942 had zij vanuit Londen in een van haar vermaarde
toespraken voor Radio Oranje al laten weten: ‘Wie bevrijding zegt, zegt ook
vernieuwing.’16 Welomlijnde plannen had zij niet, maar ze was er vast van overtuigd
dat er tijdens de bezetting in Nederland een nieuwe mentaliteit was ontstaan. Deze
leefde volgens haar onder al die mannen en vrouwen die zich tijdens de oorlog tegen
de bezetters hadden verzet, die soms met gevaar voor eigen leven het land hadden
verlaten om dienst te doen bij de regering in ballingschap in Londen, de zogeheten
Engelandvaarders, en bij ‘jongeren’ in het algemeen. Zij dacht hiermee in de traditie
van het gesprek dat in de tweede helft van de jaren dertig op gang was gekomen
tussen jongere vertegenwoordigers van de verschillende zuilen (wier gemiddelde
leeftijd overigens toen ook al veertig was).
Dit gesprekwas in de oorlog onder bijzondere omstandigheden intensief voortgezet.

In juni en oktober 1940 was een aantal vooraanstaande Nederlanders als gijzelaar
opgepakt. Aanvankelijkwaren zij in het concentratiekampBuchenwald ondergebracht,
maar later - samen met een groot aantal in mei 1942 gearresteerde gijzelaars - in een
katholiek internaat te Sint-Michielsgestel in Brabant gevangengehouden. Dit
‘elite-beraad in oorlogstijd’ was het erover eens dat het falen in de jaren dertig niet
simpel het gevolg was van politieke gebreken, maar van een diepe geestelijke crisis.
Had het kapitalisme niet geleid tot ontbinding van sociale verbanden, had het
individualisme niet geleid tot egocentrisme en het verval van vrijwel alle geestelijke
waarden? Dat waren de overheersende cultuurkritische opvattingen en de gijzelaars
waren het erover eens geworden dat de massa ‘ontworteld’ was geraakt en vooral
daardoor zo gemakkelijk ten prooi was gevallen aan het fascisme.
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Er moest een nieuw houvast, een nieuw geestelijk fundament voor de samenleving
ontworpen worden. Dit vond men in het ‘personalisme’. Deze van oorsprong Franse
gedachtegang ging ervan uit dat men slechts mens was als men ‘mens in de
gemeenschap’ was en dat er sprake moest zijn van een wederkerige
verantwoordelijkheid vanmens en gemeenschap. Op deze wijze konmen gezamenlijk
de aloude dichotomie tussen individu en gemeenschap overstijgen. Deze
hooggestemde gedachten waren moeilijk, wat het voordeel had dat de elite zich hier
een mooie taak kon toeeigenen om deze de bevolking uit te leggen. Zij waren tevens
nogal wazig, wat goed uitkwam, omdat juist daardoor een goed gesprek tussen zeer
uiteenlopende levensovertuigingenmogelijk was. Voor deelnemers die slechts gewend
waren serieuze gesprekken over de zin van het leven en het samenleven alleen in
eigen kring te voeren, was het een openbaring dat dit ook met ‘andersdenkenden’
mogelijk was. Veel gijzelaars zouden zich later dan ook nostalgisch uitlaten over ‘de
geest van Gestel’, die even open als verheven sfeer waarin het gesprek gevoerd werd.
Het probleem was alleen dat niet helemaal duidelijk werd waar het gesprek nu

precies over ging: over de oprichting van één nieuwe partij waarin alle grote
vooroorlogse partijen zouden opgaan, over een nieuwe progressieve partij met een
vernieuwde SDAP als kern, of juist niet over zoiets ouderwets als een politieke partij,
maar over een ‘beweging’, die ervoor probeerde te zorgen dat de kwaliteit van het
politieke leven in het algemeen op een hoog peil zou worden getild en die in ieder
geval moest proberen te voorkomen dat het land zou terugvallen op kortzichtige
partijpolitiek en verlammende schotjesgeest. Een beslissing hierover kon ook nog
wel even worden uitgesteld, want voorlopig vond men elkaar in de gedachte dat er
na de bevrijding een soort ‘politieke godsvrede’ moest komen. Daarmee zou tijd
worden gewonnen om de bevol-
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king te laten kiezen voor een ‘nieuwe politiek’. Een krachtige regering zou dat moeten
bevorderen (bijvoorbeeld door de verkiezingen een tijdje uit te stellen), terwijl een
Nederlandsche Volksbeweging deze vernieuwing zou steunen, zo niet leiden. Deze
NVB, formeel op 24 mei 1945 opgericht, gaf een manifest uit waarin naar voren werd
gebracht dat een ‘oud tijdperk der wereldgeschiedenis’ afgesloten was en dat het nu
vooral ging om een geestelijke vernieuwing, ‘aangezien alle gebieden van het
menselijk leven gebonden zijn aan volstrekte normen als barmhartigheid,
gerechtigheid, waarheid en naastenliefde’. De politiek zou fundamenteel van karakter
moeten veranderen, want de tijden van zowel Kuypers antithese als de klassenstrijd
waren voorbij. De NVB presenteerde zich als een beweging, maar hield nadrukkelijk
de mogelijkheid open om zich om te vormen tot een partij als de oude politieke
partijen het zondige pad van voor de oorlog weer zouden inslaan.17

Slechts een enkeling merkte op dat dit alles wel erg leek op de nieuwe kleren van
de keizer. In Sint-Michielsgestel had de historicus Pieter Geyl al gezegd dat het
allemaal onzin was. Het was niet zo dat vroeger, toen de modernisering nog niet alle
plagen uit de kapitalistische doos van Pandora had losgelaten, alles beter was: ‘Onze
ellende komt niet van “ontbinding” of “atomisering” of “ontkerstening”, maar van
verovering, die met dat alles niets te maken heeft.’18 Bovendien was de bevolking
volgens hem nauwelijks ten prooi gevallen aan het fascisme, eerder integendeel,
zoals de relatief geringe omvang en geïsoleerde positie van de NSB bewees. Maar
wat hem vooral stak, was de gedachte dat politiek gebaseerd kon worden op de
Bergrede van Jezus Christus (Matteüs 5-7 en Lucas 6:20-49). Hij doorzag daarmee
dat deze ‘vernieuwing’ geen programma had, dat het bovenal om een mentaliteit
ging, waarin politiek als zodanig eigenlijk werd verworpen.
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Politiek stond voor de NVB gelijk aan tweedracht. Door politiek af te schaffen zouden
de problemen van de moderne tijd zichzelf als het ware oplossen, zou de
‘vervreemding’ van de mens worden opgeheven. De Duitse socioloog Max Weber
heeft een dergelijke manier van denken getypeerd als de sterke behoefte aan ‘de
broederlijkheid der directe verhoudingen’, aan het nostalgische verlangen naar een
‘echte’ gemeenschap.19 Naarmate de bevrijding naderde, groeide in deze kringen het
verlangen om alle scheidslijnen op te heffen, één natie te vormen onder koningin
Wilhelmina, die zichzelf in dit licht overigens al als een soort ‘stamhoofd’ zag. In
wezen was het een poging om een ‘Nederland’ terug te brengen naar wat men dacht
hoe het er vóór de verzuiling had uitgezien.20

Nu zijn er weinig dingen zo moeilijk als teruggaan in de tijd. Vandaar dat het geen
wonder was dat dit vernieuwingsstreven - dat eigenlijk beter ‘verouderingsstreven’
had kunnen heten - mislukte. Gefrustreerde vernieuwers wezen als verklaring op de
‘halve bevrijding’ in 1944, die tot uitstel noopte, waardoor het momentum verliep
en de oude partijenweer tot leven kwamen. Overigens zoumen ook kunnen volhouden
dat het vernieuwingsstreven wel degelijk succes had: vrijwel alle partijen verfristen
zich en bleken bereid samen te werken in een ambitieuze poging om ‘Nederland’
niet alleen te herstellen, maar ook te vernieuwen: het leven moest voor de bevolking
als geheel beter worden.21 Wat dit betreft was er wel degelijk ‘een doorbraak’ ten
opzichte van de vooroorlogse verhoudingen, die nog het meest gestalte kreeg in de
oprichting van de Partij van de Arbeid (9 februari 1946), een samengaan van de
sociaal-democraten met een aantal progressief-liberalen en vooruitstrevende
christenen.
De SDAP had al in 1937 het begrip ‘klassenstrijd’ uit haar programma geschrapt,

maar nu gingen de sociaal-democraten nog
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veel verder in het afleggen van alles wat door mogelijke partners als ‘sectarisch of
extremistisch’ kon worden gevonden. Onder leiding van de meest evenwichtige
politicus die het socialisme in Nederland ooit heeft voortgebracht, Willem Drees,
werd zij - met behoud van de klassieke symbolen van het socialisme als het uitsteken
van de rode vlag en het zingen van de Internationale - een algemene
hervormingspartij, steunend op de middenklasse, gericht op solidariteit met de
arbeidersklasse. De opheffing van de klassentegenstellingen zou niet meer door
‘strijd’ worden bereikt, maar door ‘herverdeling’ van inkomens. De inspiratie voor
deze politiek werd goeddeels ontleend aan het vooruitstrevende Britse liberalisme:
een conjunctuurbeheersing aan de hand van de lessen van J.M. Keynes, de opbouw
van een verzorgingsstaat aan de hand van de voorstellen van W.H. Beveridge uit
1942 waarop de eerste naoorlogse Labourregering haar sociale politiek baseerde.22

Bij de katholieken deed zich een enigszins vergelijkbare ontwikkeling voor. Ook
zij hadden zich gebogen over de tekortkomingen van de jaren dertig: een gebrekkig
werkende democratie en een ontoereikend sociaal-economisch beleid. Even werd
zelfs overwogen dat de emancipatie van de katholieken nu ver genoeg was
voortgeschreden om de voltooiing daarvan zonder specifiek katholieke partij voort
te zetten, maar lang duurde dat niet. Onder leiding van Romme werd de partij
heropgericht, maar veranderde wel van naam: het werd nu Katholieke Volkspartij
(KVP). Een der betrokkenen merkte hierover op: ‘Het wezen van de zaak verandert
hierdoor niet, maar psychologisch gezien is er zeer veel gewonnen, nadat uit de
verandering van naam blijkt de vernieuwing in mensen, ideeën en methoden.’23

De KVP bleef het karakter houden van een partij van en voor katholieken; zeer
uiteenlopende opvattingen, met name op het gebied van sociaal-economisch beleid,
waren hierdoor onvermij-
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delijk. Dat vergde dus niet alleen een grote politieke evenwichtskunst, maar drong
de partij bijna vanzelf naar een centrumpositie. Desondanks is het opvallend hoezeer
de KVP zich stileerde als een moderne, vooruitstrevende partij, die vanzelfsprekend
met de PVDA zou gaan samenwerken. Na de sociaal-democraten twee decennia
(1918-1939) in quarantaine te hebben gehouden, sloot zij nu met deze partij een
‘nieuw bestand’. Deze ‘rooms-rode coalitie’ werd zelfs de spil van het ingewikkelde
politieke bestel. Dit was vooral daarom zo ingewikkeld, omdat beide partijen elkaar
tegelijkertijd zagen als directe concurrent. De KVP was vooruitstrevender geworden
om de achterban niet naar de PVDA te zien overlopen, de PVDAwas gematigd geworden
om aantrekkelijker te worden voor de achterban van de christelijke partijen, met
name die van de KVP. Daarmee leek de samenwerking enigszins op de paring van
de bidsprinkhaan: mooi zolang het duurt.
Het bestand hield om verschillende redenen ruim een decennium (1946-1958)

stand. De eerste was dat er geen sprake was van een aardverschuiving bij de
verkiezingen: in grote lijnen werden de verhoudingen van voor de oorlog hersteld.
De confessionelen haalden in 1946 bij de eerste verkiezingen 55 van de 100 zetels,
waarvan 32 voor de katholieken, de sociaal-democraten boekten (ondanks
hooggestemde verwachtingen) geen enkele winst van hun vernieuwing en bleven op
28 procent van de stemmen steken. De liberalen waren klein en werden nog wat
kleiner; de CPN was klein maar groeide wel op grond van de reputatie die zij in het
verzet tijdens de oorlog had opgebouwd. Het electoraat voegde zich echter in grote
lijnen weer naar de voren die voor de oorlog getrokken waren, en het hooggestemde
gesprek over ‘vernieuwing’ viel dan ook al snel stil. De programmatische
veranderingen zorgden alleen binnen de partijen nog voor problemen, maar de
verhoudingen tussen de partijen konden vrij rustig ge-
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houden worden. Zij sloten onderling zelfs enigszins de gelederen door zich
gezamenlijk fel af te zetten tegen de communisten, een proces dat sterk bevorderd
werd door de snel oplopende spanning van de Koude Oorlog.
De tweede reden was dat Nederland tijdens de oorlog verwoest en leeggeplunderd

was. Niemand zat te wachten op onderlinge partijpolitieke vetes: de ‘wederopbouw’
vroeg aller medewerking. De situatie leek inderdaad bedroevend: de schade aan de
economie werd in 1945 geschat op ongeveer 40% van het vooroorlogse nationale
vermogen. Daarmee was Nederland het zwaarst getroffen land in West-Europa. Het
Centraal Bureau voor de Statistiek had berekend dat, zelfs als de consumptie op het
bestaansminimum zouworden bevroren, het nog tenminste vijf jaar zou duren voordat
er sprake was van herstel. Zo hopeloos was de situatie echter niet. In 1947 en 1948
werden de berekeningen exacter en dat bracht de schade terug tot een nog steeds
respectabele 29%. Recent is trouwens betoogd dat deze becijferingen nog veel te
hoog waren: er was met name geen rekening gehouden met de omvangrijke Duitse
opdrachten tijdens de oorlog, die grootschalige investeringen mogelijk hadden
gemaakt.24

Deze nuances waren vlak na de oorlog echter weinig relevant. Overal zag men
immers met eigen ogen de verwoestingen en de ontreddering: van de negen miljoen
Nederlanders had meer dan een half miljoen zijn woning verloren, in de zomer van
1945 waren er 800 000mensen die geen andere kleren hadden dan die zij aanhadden.
Dit legitimeerde een regeringsbeleid van herstel en wederopbouw: lage lonen,
voortzetting van de rantsoenering en een door de minister van Financiën Pieter
Lieftinck (PVDA) geleide rigoureuze geldzuivering waarbij de geldhoeveelheid, die
tijdens de bezetting enorm was gegroeid, met 60%werd ingekrompen. De economie
kwam betrekkelijk snel weer op gang,
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maar leek vervolgens weer in te zakken door een groot tekort op de betalingsbalans.
De reserves smolten weg en er heerste in 1947 zelfs een acuut tekort aan dollars.
Met des te meer instemming werd het Marshallplan begroet.
‘Herrijzend Nederland’ profiteerde in zeer aanzienlijke mate van dit Amerikaanse

hulpprogramma: tussen 1948 en 1954 werd 1127 miljoen dollar ontvangen (5% van
het nationaal inkomen in 1948, 8,4 in 1949 en 6,9 in 1950). Vergeleken met andere
landen inWest-Europa ontvingNederland - met 109 dollar per hoofd van de bevolking
- het hoogste bedrag.25

Dit hulpprogramma bood niet alleen op korte termijn uitkomst, maar had in
verschillende opzichten ook een grote structurele betekenis. Het stimuleerde een
geweldige dynamisering van de economie: de arbeidsproductiviteit moest omhoog
doormodernisering van de industrie en bovenal aanzienlijke versterking van ordening,
planning en de toepassing van het toverbegrip efficiency. Dit zou voor brede lagen
van de bevolking de schamelheid van het vooroorlogse bestaan doen verdwijnen:
het werk zou fysiek minder zwaar worden en het inkomen zou gestaag groeien,
waardoor het mogelijk werd het leven te veraangenamen door de aanschaf van allerlei
consumptieartikelen die tevoren slechts aan een kleine elite waren voorbehouden.
Conflicten tussen bevolkingsgroepen zouden op die manier overbodig worden omdat
iedereen het beter kreeg. Gevoegd bij plannen om de sociale zekerheid op een
beduidend hoger niveau te brengen betekende dit dat de staat zich voor het eerst in
de geschiedenis onomwonden aan de ambitie bond om de bevolking
‘bestaanszekerheid’ te bieden. In de formulering van het beroemde rapport (1942)
van de Britse commissie onder leiding van William Beveridge: het ging om de
opbouw van een samenleving die bevrijd was van ‘Want, Disease, Ignorance, Squalor
and Idleness’.26 Dat zou een stevige sociale ba-
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sis leggen onder de democratie en zowel een heropleving van het fascisme als
uitbreiding van het communisme voorkomen. Democratie, maatschappelijke vrede,
massaconsumptie, een zorgzame overheid en regelmatige economische groei waren
daarmee als de vingers aan één hand. In grote lijnen vond elke politieke partij zich
in een dergelijke visie; alleen de CPN zag in de Marshallhulp vooral Amerikaans
imperialisme en zij vreesde verder voortdurend Duits revanchisme.
Toch zou het even duren voordat dit beleid vruchten af ging werpen. Een

economisch herstel was sterk afhankelijk van een herleving van de Duitse economie,
waar de Nederlandse zo nauw mee was verweven. Tevreden kon men echter
vaststellen dat er een reconstructie plaatsvond van Duitsland in een Europees kader,
onder Amerikaans toezicht.

Grote zorgen baarden evenwel de gebeurtenissen in Nederlands-Oost-Indië. Niet
vergetenmoet worden dat de opbrengst van het koloniaal imperium in Azië belangrijk
was voor de Nederlandse economie: in 1945 werd berekend dat voor de oorlog ruim
13% van het nationaal inkomen daaruit afkomstig was, en dit kon simpelweg niet
gemist worden. De president van De Nederlandsche Bank deelde in 1947 zelfs in
het openbaar mee dat de opbrengsten uit het koloniale rijk ‘voor het voortbestaan
van ons volk als zodanig een “conditio sine qua non”’ was.27

Toch zag het ernaar uit dat de relatie tussen Nederland en Indië niet langer zo
winstgevend zou blijven; te vrezen viel zelfs dat de relatie geheel verbroken zou
worden. Al tijdens de oorlog was de gedachte opgekomen dat een herschikking in
de verhouding tussen het ‘moederland’ en de koloniale bezittingen in Oost en West
onvermijdelijk was. Op 7 december 1942 had koninginWilhelmina voor radio Oranje
een rede gehouden waarin binnen een
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‘rijksverband’ grote autonomie beloofd werd aan ‘Indonesië’ (deze aanduiding werd
hier voor het eerst officieel gebruikt), Suriname en de Nederlandse Antillen.28 Voor
zover er verder over was nagedacht, verkeerde men in de veronderstelling dat er na
de oorlog lang en uitvoerig over gepraat zou kunnen worden.
Al snel bleek dat de ontwikkelingen niet meer bepaald werden door de Nederlandse

regering. Op 17 augustus 1945 riepen de nationalistische leiders Soekarno en
Mohammad Hatta de Republiek Indonesië uit, wat de opmaat was voor een periode
van afwisselend onderhandelen en oorlogvoeren tussen het Nederlandse leger en
Indonesische troepen. Nederland was niet bij machte een effectief gezag te herstellen
en moest bovendien meer en meer rekening houden met internationale druk om tot
overeenstemming te komen met het nieuwe nationalistische bewind. In november
1945 noteerde Heldring al in zijn dagboek: ‘Wij zijn, met de geheele arbeiderswereld
in de geheele wereld tegen ons, op weg Indië kwijt te raken.’29 Vier jaar later was
het zover: op 27 december 1949 tekende koningin Juliana, die in 1948 haar moeder
Wilhelmina was opgevolgd, in het Koninklijk Paleis op de Dam te Amsterdam de
soevereiniteitsoverdracht aan de Republik Indonesia en werd de Nederlandse vlag
te Djakarta gestreken.
De dekolonisatie ging vergezeld van bittere verwijten en grote spanningen binnen

en tussen de politieke partijen: woedend werd alom ‘verraad’ geroepen, tegen ‘links’
dat akkoord was gegaanmet een oorlog tegen de onafhankelijkheidsbeweging, tegen
‘rechts’ dat zich al te gemakkelijk zou hebben neergelegd bij het beëindigen van
‘Nederlands grootste avontuur’.30 De prominente politica C.W.I. Wttewaall van
Stoetwegen, bekend als ‘de freule’, schreef in haar herinneringen over deze episode:
‘Het was een kwestie die eigenlijk te groot en te zwaar was voor kamerleden waarvan
slechts weinigen lange tijd in Nederlands Oost-Indië gewerkt hadden. De meesten
waren er zelfs nooit geweest.’31
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Het duurde even voordat men besefte dat het maar zeer ten dele ging om de
verhouding met Indonesië. Achter veel emoties ging vooral schuil dat Nederland
zich in een pijnlijk aanpassingsproces bevond, wennen moest aan een wereld met
nieuwe verhoudingen en zijn zelfbeeld moest aanpassen. Het verlies van de kolonie
betekende dat Nederland zich niet langer aan de wereld kon presenteren als ‘een
kleine grote mogendheid’. In deze jaren kwam de zegswijze in omloop dat Nederland
nu gereduceerd werd ‘tot de rang van Denemarken’: een land dat aan zichzelf genoeg
had en verder niet meetelde. Pas na verloop van enige tijd, bijna onmerkbaar, kroop
het gevoel omhoog dat Nederland een klein land was, dat zijn plaats te zoeken had
in Europa, onder bescherming van de Verenigde Staten.32

Wederopbouw

Nederlandwas in de periode 1945-1949 een gefrustreerd land waarin zich desondanks
een wonder voltrok. De frustratie bleek wel uit de wens om het land te verlaten:
tussen 1946 en 1950 zou blijkens opinieonderzoek gemiddeld genomen een kwart
van de bevolking liever emigreren dan in Nederland blijven. Voor een deel kwam
dit voort uit het verlangen naar een meer welvarend bestaan, voor een ander deel uit
de vrees dat de Koude Oorlog onvermijdelijk zou leiden tot een derde wereldoorlog.
De communistische staatsgreep in Praag, in februari 1948 werd als onmiskenbaar
symbool van een dergelijke omslag gezien, en in september 1948 verwachtte iets
meer dan de helft van de bevolking dan ook dat zich binnen tien jaar een dergelijke
ramp zou voltrekken.33 In werkelijkheid emigreerden er ‘slechts’ ruim 56000mensen;
pas in het daaropvolgende decennium 1951-1960 kwam de stroom echt op gang en
vertrokken er meer dan 320 000 Nederlanders naar Canada, Australië en andere
nieuwe immigratielanden.
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De vrees dat er geen toekomst voor Nederland was weggelegd, werd nog versterkt
door de sterke bevolkingsgroei: in de loop van 1949 passeerde het inwoneraantal de
tien miljoen. De bevolkingsdichtheid bedroeg 309 inwoners per vierkante kilometer,
dat was tweemaal zoveel als in 1900. Op een congres over de gevolgen van de
bevolkingsgroei stelde een belangrijk demograaf dat Nederland ‘simpelweg te vol
raakte’.34

Deze bevolkingsgroei bevorderde niet alleen een ongekende woningnood, die
decennialang zou aanhouden, maar vereiste ook een voortdurende uitbreiding van
het aantal arbeidsplaatsen: jaarlijks kwamen er tussen de 30 000 en 40 000 mensen
op de arbeidsmarkt bij.Waar moest het werk voor hen vandaan komen? Een terugkeer
van de structurele werkloosheid als in de jaren dertig diende absoluut vermeden te
worden. De werkgelegenheid in de landbouw nam niet toe en de mogelijkheden van
handel- en dienstensector werden niet groot geacht, zodat er niet veel anders overbleef
dan een forse uitbreiding van de industrie te bevorderen door met alle mogelijke
middelen de productiekosten (de lonen) zo laag mogelijk te houden en de winsten
zo snel mogelijk te investeren en de export zoveel mogelijk te bevorderen.35 Deze
aanpak loonde: het reëel nationaal inkomen per hoofd van de bevolking bereikte in
1948 al het peil van 1938 en kwam daar in 1950 ruimschoots bovenuit.36 In relatief
zeer korte tijd was de oorlogsschade hersteld. Hierna begon een fabuleuze groei van
de economie die, met een gemiddeld groeicijfer van bijna 5% per jaar, tot 1973
aanhield. Het ging zelfs zo goed dat de beroemde econometrist en Nobelprijswinnaar
Jan Tinbergen in 1969 van oordeel was dat er praktisch gesproken geen conjunctuur
meer was: het werkloosheidsspook van de jaren dertig was definitief verdreven.37

Dit was het wonder.
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Wonderen vergen echter meestal een prijs. De prijs was dat de economie een
allesoverheersendewaarde werd in de samenleving. Vrijwel alles werd onderworpen
aan het ‘economisch primaat’, vrijwel alles moest wijken voor werkgelegenheid,
industrialisatie en groei.Men besefte wel dat een dergelijkemodernisering het gewone
leven diepgaand zou veranderen, vertrouwde omgangsvormen en omgevingen zou
vernietigen en het risico met zich meebracht van het losweken van allerlei sociale
verbanden. Maar met des te meer vastberadenheid praatte men elkaar aan dat dit
onvermijdelijk was en dat men er maar het beste van moest maken. Zo werden het,
in de treffende kenschets van de historicus J.C.H. Blom, jaren van ‘tucht en ascese’.38

De bevolking aanvaardde een laag loonpeil. Tot 1953 was Nederland het enige
land in West-Europa waar nauwelijks een reële loonsverhoging plaatsvond, en ook
daarna ging het pas langzaam omhoog. Dit was mogelijk omdat de organisaties van
werkgevers en werknemers al tijdens de oorlog besloten hadden nauw te gaan
samenwerken: de klassenstrijd werd gestaakt. In mei 1945 richtten de organisaties
gezamenlijk de Stichting van de Arbeid op, waarbij een interessante afruil plaatsvond.
Op voorwaarde dat de werknemers zich niet meer zouden richten op het verwerven
van een belangrijke invloed op het niveau van de bedrijven, zouden zij voortaan op
nationaal niveau een belangrijke stem krijgen in het arbeidsvoorwaardenbeleid en
de sociale wetgeving. Dit betekende een sterke disciplinering in het bedrijfsleven.
De voorzitters van de grote federaties van werkgevers- en werknemersorganisaties
(in totaal acht mensen) vormden nu de top van een piramide die de
belangenorganisaties daaronder aan een strakke controle onderwierp.
Gezamenlijk hielden ze bijvoorbeeld een nieuwe vakcentrale, de

Eenheidsvakcentrale - die formeel zelfstandig was maar in fei-
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te onder leiding stond van de CPN -, buiten dit overleg: aangezien deze EVC niet bereid
was de klassenstrijd zomaar te staken, werd ze niet ‘erkend’. Dit leidde ertoe dat
deze organisatie, die in 1945 over 160 000 leden beschikte, langzaam maar zeker
doodbloedde - daarbij geholpen door de steeds knellender regie van de CPN - en na
bittere interne conflicten in 1964 moest worden opgeheven. Ongestoord door
dwarsliggers werd zo het algemene sociaal-economische beleid bepaald in het overleg
tussen de Stichting van de Arbeid en de regering.
In 1950 stelde de regering de Sociaal-Economische Raad (SER) in, een adviesorgaan

van 45 leden, waarin de werkgevers, de werknemers en de regering elk vijftien leden
benoemen. Hier werd zowel formeel als informeel vrijwel voortdurend overlegd;
hier bloeide de cultuur van de friendly rivalries, van de mannen - en een enkele
vrouw39 - die het over veel oneens waren, maar die allen werden gedreven door de
gedachte dat men er ten slotte toch uit moest komen. Van belang is hierbij dat de
regering zich wettelijk verplicht had om over alle kwesties die van belang waren
voor de sociaal-economische verhoudingen aan de SER advies te vragen (een
verplichting die pas in maart 1995 geschrapt zou worden). De Stichting van de Arbeid
zetelde sinds 1959 in hetzelfde gebouw als de SER: de koffie krijgt men er aangeboden
in SER-kopjes.40 Hier klopte het hart van wat later bekend zou komen te staan als het
‘poldermodel’.41 Er ontstond een maatschappelijk regime dat zeer krachtig was en
in essentie berustte op vrijwillige deelname. Deze werd dus niet afgedwongen door
de overheid, de samenleving zelf legde zich een enorme zelfdiscipline op. Tallozen
zetten zich die eerste jaren met nietsontziende ijver aan het werk, met een gemiddelde
werkweek van 50 uur en 18 vrije dagen per jaar. Tegelijkertijd was men ervan
overtuigd dat het nog niet genoeg was: bij een opinieonderzoek in 1950 was de helft
van de be-
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volking van oordeel dat de meeste mensen niet hard werkten, in ieder geval niet zo
hard als voor de oorlog.
Dit sterke arbeidsethos ging gepaard aan een puriteinse moraal. Aan allerlei

feestelijkheden en uitspattingen rond de bevrijding kwam snel een einde: men bond
zich in de jaren vijftig gaarne aan het huwelijk. Er werd meer en jonger gehuwd dan
ooit tevoren, waarbij het in 80% van alle huwelijken ging om een verbintenis van
mensen met dezelfde geloofsovertuiging.42 Verder werd men ook steeds meer rolvast:
de manwas het hoofd van het gezin en zorgde voor het inkomen, de vrouw verzorgde
het huishouden en de kinderen bloosden van gezondheid en leergierigheid. Centraal
in de woonkamer hing een lamp die een warm licht wierp op een tafel waar het hele
gezin zich tevreden omheen zette. Tegenover de vloedgolf van de modernisering die
het land zou overspoelen, bood het gezinsleven een geborgenheid die voor velen
nieuw was.43 Juist in deze jaren lag de rolverdeling tussen mannen en vrouwen het
meest vast: het waren kostwinners en huisvrouwen. Nadat de kostwinner op de fiets
naar zijn werk vertrokken was, met een trommeltje brood voor de lunch onder de
snelbinder bij zich, zette de huisvrouw zich aan haar werkzaamheden, die gemiddeld
9,5 uur per dag vergden: maandag deed zij de was, dinsdag tot en met donderdag
werd relatief veel tijd besteed aan verstellen, naaien en breien, vrijdag kreeg het hele
huis een ‘goede beurt’ en zaterdag werden er boodschappen gedaan. Mannen hadden
in dit patroon slechts specifieke taken: het verzorgen van de kachel (kolen scheppen,
as verwijderen) en het buiten zetten van de vuilnisbak.44 Het gezin was een toonbeeld
van ‘harmonieuze ongelijkheid’.45

Zoals een vorige moderniseringsronde - tijdens de Eerste Wereldoorlog en de
daaropvolgende roaring twenties - aanleiding had
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gegeven tot de gedachte dat jongeren vrijwel weerloos meegesleurd zouden worden
door demaalstroom der modernisering, zo gaf ook deze tempoversnelling aanleiding
tot enige paniek. Op grond van de gedachte dat de technisch-materiële beschaving
en de moreel-ideële cultuur uit elkaar aan het groeien waren, werd gevreesd dat
jongeren bijna vanzelf in de leegheid van een onwaardige massacultuur zouden
belanden. Was dit de prijs die betaald moest worden voor het organiseren van
‘bestaanszekerheid’?
In 1948 gaf de regering aan zeven sociologische en pedagogische instituten

opdracht om een onderzoek in te stellen naar ‘het ontstaan en de beïnvloeding van
de mentaliteit der zgn. massajeugd’. Dit was het eerste en lange tijd het meest
omvangrijke sociaal-wetenschappelijke onderzoek in Nederland. Vijf jaar later, in
1953, en 900 bladzijden verder bleek hoe ernstig het was: ‘De verwilderde jeugd
leeft in een wereld, die verregaand gestalteloos genoemd mag worden. De
gestalteloosheid van zijn wereld uit zich in het onvermogen zelf gestalte te zijn: het
uiterlijk is filmconfectie of volstrekt verwaarloosd; houding en beweging vertonen
geen uit het innerlijk komend gericht zijn: men leunt, hangt, slentert, enz.; er is vaak
een ongedurige bewegingsoverdaad zonder doel [...]. Ook de stem en de articulatie
geven de personale uitdrukking van de holle leegte: men loeit, men brult, men kletst
als een eindeloos geleuter, men gilt en tiert, men jengelt en zeurt.’46

En inderdaad: het optreden van de jazzband van Lionel Hampton in 1954 in Den
Haag - ook in het bioscoopjournaal van Polygoon te zien - maakte veel emoties los,
terwijl de film Rock Around the Clockmet Bill Haley and His Comets in 1956 zoveel
opwinding veroorzaakte dat een burgemeester dit tot aanvaardbare proporties trachtte
terug te brengen door te bepalen dat de film in zijn gemeente wel gedraaid mocht
worden, maar dan zonder geluid. Het was een even dapper als machteloos pogen om
de opkomst
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van een nieuwe jeugdcultuur tegen te houden. Jongeren gingen immers onmiskenbaar
over meer geld beschikken, over een opleiding die vaak hoger was dan die van hun
ouders en over mogelijkheden om aan strikte vormen van sociale controle te
ontsnappen: het aantal brommers steeg tussen 1950 en 1960 van 55 000 tot 1 150
000. Er was dus wel degelijk iets aan de hand, al was het maar dat de lawaai-overlast
nogal toenam. Het waren verontrustende signalen dat de samenleving als geheel, dus
ook de volwassenen, niet aan dit moderniseringsproces zou ontkomen. De ‘moderne
jeugd’ was onvermijdelijk de nabije toekomst en in het rooms-katholieke blad voor
jeugdleiders Dux werd in 1960 in een mengeling van berusting en enthousiasme
uitgeroepen: ‘Telkens opnieuw wordt het leven hernomen in de jeugd. Daarommoet
de jeugd niet zozeer bij ons uitkomen, alswel wij bij de jeugd.’47

Hier werd in principe gekozen voor een vlucht naar voren: het is maar het beste
om het onvermijdelijke dapper onder ogen te zien, misschien lukt het om er nog iets
aardigs van te maken. Voorlopig was dat nog niet de algemene reactie: de tijd dat
iedereen forever young bleef, was nog niet aangebroken. Volwassenen bleven
vasthouden aan datgene waaraan ze gewendwaren, maar ze lieten jongeren wel meer
hun gang gaan. Alle verzuilde jeugdverenigingen gingen nu experimenteren: de
socialistische jeugd ging bijvoorbeeld avondjes organiseren met rode wijn en Franse
chansons, en bij de gereformeerden vond een fusie plaats tussen de tot dan toe
zorgvuldig apart gehouden verenigingen voor jongens en voor meisjes. Dit was
gerommel in de verte die het onweer aankondigde.

Verzuildheid

De verenigingsdrift was na de oorlog onverflauwd hernomen: de helft van de
bevolking was lid van een of meer verzuilde vereni-
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gingen en dat aandeel leek in de jaren vijftig alleen maar te stijgen. Daarbij verloren
bovendien ‘algemene’ of ‘neutrale’ verenigingen langzaam terrein; op allerlei
levensgebieden nam de verzuildheid nog slechts toe.48 Dit was de periode waarin
sommigen in alle onschuld dachten dat ‘gemengd zwemmen’ betrekking had op het
gezamenlijk gebruik van het zwembad door protestanten en katholieken, in plaats
van door mannen en vrouwen. Maar terwijl hiermee een ‘bijna perfecte verkaveling
van het sociale leven’ plaatsvond, zwol een nooit geheel verdwenen onderstroom
van kritiek op de verzuiling aan. De moderne kritiek hulde zich in het jargon van de
Amerikaanse sociologie: de verzuiling was ‘disfunctioneel’, dat wil zeggen ze werkte
belemmerend op de - kennelijk onvermijdelijk geachte - aanpassing van de
samenleving aan de moderne tijden. De socioloog J.A.A. van Doorn bracht dit het
meest pregnant onder woorden toen hij de verzuiling vooral schetste als een systeem
van sociale controle, ‘met een tendentie tot overwoekering van de ideële waarden
door de organisatie’.49 Het klonk allemaal nogal zakelijk, maar het was duidelijk dat
er weinig moois mee werd bedoeld.
Er kwam nog iets bij. Lange tijd was iedereen ervan overtuigd dat de verhouding

tussen de verschillende zuilen min of meer gelijk bleef. De omvang van de
belangrijkste geloofsgemeenschappen leek stabiel (35% katholieken, 45%
protestanten), al was er een gestage groei van onkerkelijkheid van ruim 2% in 1909
naar 17% in 1947. Deze stabiliteit leek ook de politiek te bepalen: de verkiezingen
gaven meestal wel aanleiding voor pittige campagnes, maar uiteindelijk wisselden
er niet meer dan tussen de 4 en 8 (van de 100) zetels van partij. Een verkiezing was
dus niet zozeer een opinieonderzoek als wel een soort volkstelling: uit vrijwel elk
onderzoek kwam naar voren dat geloof en klasse bepalend waren bij het vaststellen
van de partijvoorkeur, en dit zijn kenmerken die zich slechts langzaam wijzigden.50
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Dit zou niet zo blijven. Zoals koningin Victoria volgens de verhalen nu en dan
achterover lag en aan Engeland dacht, zo dachten veel katholieke vrouwen aan de
moederkerk: geloven was dienen. Terwijl men in Nederland in het algemeen
voorzichtig bezig was het aantal kinderen per gezin wat te verminderen - of anders
gezegd: copulatie los te maken van conceptie -, bleef het kindertal in katholieke
gezinnen hoog. Per huwelijk werden gemiddeld iets meer dan drie kinderen geboren,
bij gereformeerde gezinnen echter bijna vijf, en bij katholieken ruim vijf. Dit
betekende dat het aandeel van de katholieken in de bevolking groter werd: na
betrekkelijk lang stabiel te zijn gebleven (35%), groeide het aandeel vanaf 1920: in
1947 was het 38%, in 1960 al 40%. Op enige termijn zouden de katholieken vanzelf
de meerderheid uitmaken.51

In 1953 verscheen er een studie over deze ontwikkeling van de socioloog F. van
Heek, die uitlegde dat het zo opmerkelijk was dat het geboorteniveau van de
katholieken in Nederland zelfs hoger was dan dat van geloofsgenoten in Duitsland
en België. Hij verklaarde het uit de lange traditie van protestantse dominantie: de
emancipatie van de katholieken was slechts mogelijk geweest door een gestage strijd.
Daardoor hadden zij een ‘frontmentaliteit’ gekregen, die onder andere bleek uit een
doorleefde navolging van de geloofsleer (dan wel het gedisciplineerd opvolgen van
de voorschriften van de clerus).52Dit was verontrustend, want ondanks alle onderlinge
verdeeldheid van de protestanten waren zij het over één punt eens: Nederland was
een protestants land en dat moest het vooral ook blijven. Ze konden echter moeilijk
de eigen achterban oproepen meer kinderen te verwekken, zoals het omgekeerd ook
niet denkbaar was de rooms-katholieken krachtig aan te sporen meer aan
geboortebeperking te doen. De enige hoop die gekoesterd kon worden, was dat
eenheid in de katholieke zuil
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langzaam maar zeker zou verzwakken. En dat leek inderdaad niet onmogelijk. De
leiding van de katholieke zuil begon zich er tenminste ernstig zorgen over te maken.
Katholieken hadden zich aanvankelijk voorzichtig opgesteld; pas na de invoering

van het algemeen kiesrecht in 1918 traden ze zelfbewuster op, in overeenstemming
met hun aandeel in de bevolking en hun centrale positie in het politieke bestel. Binnen
deze zuil heerste natuurlijk minstens zoveel verschil van mening en belang als bij
de protestanten, maar gezien de protestantse dominantie gaven katholieken zich zeer
veel moeite om het onderling eens te worden. Dit was vooral zichtbaar in de katholieke
politieke partij - eigenlijk meer een parlement dan een partij - waar veelal slechts
met veel duwen en trekken een standpunt kon worden bepaald, met op cruciale
momenten de bisschoppen als onmisbare scheidsrechters. In deze traditie paste
hooguit dreigen met afsplitsen.
Na de Tweede Wereldoorlog leek het nauwe verband tussen geloof en politiek

losser te worden. De confessionele kiezers liepen niet massaal over naar de
vernieuwde sociaal-democraten, maar er waren toch enkele honderden katholieken
die weg gegaan: in de PVDA was zelfs een katholieke werkgemeenschap opgericht.
Bovendien hadden ook aan de rechterzijde katholieken zich van de KVP afgesplitst.
Zij hadden zowel bezwaar tegen het erkennen van de onafhankelijkheid van Indonesië
als tegen de coalitie met de PVDA. Bij elkaar genomen betekende dit dat de ‘doorbraak’
dan wel mislukt mocht zijn, maar toch afbraak van binnenuit dreigde, en dat nog wel
rond de feestelijke herdenking van het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in
1853.53 De bisschoppen besloten in te grijpen.
Op zondag 30 mei 1954 verscheen De katholiek in het openbare leven van deze

tijd. Bisschoppelijk mandement 1954. De oplage
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van dit boekje bedroeg 275 000 stuks; het kostte een kwartje en werd achter in de
kerk verkocht. Kern van de boodschap was dat op alle gebieden de katholieke eenheid
gehandhaafd diende te worden: een gelovige katholiek had buiten zijn zuil niets te
zoeken. Het werd hem dan ook verboden om Het Vrije Volk en andere socialistische
kranten te lezen, regelmatig naar de socialistische VARA te luisteren of lid te zijn van
het aan de PVDA gelieerde Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV). En dit
alles op straffe van weigering van de heilige sacramenten en een kerkelijke begrafenis.
Het lidmaatschap van de PVDA kon weliswaar niet verboden worden, maar werd wel
‘onverantwoord’ genoemd.
Het mandement veroorzaakte een enorme opschudding, al was het maar omdat de

politiek leider van de KVP, Romme, er de volgende conclusies uit trok. Ten eerste
bestempelde hij de katholieken als de exclusieve achterban van de KVP, waar andere
partijen zich niet mee te bemoeien hadden: doorbraak was diefstal. En ten tweede
weigerde hij eigenlijk hierover in debat te gaan met de andere politieke stromingen:
het was slechts aan de katholieke gemeenschap om vast te stellen welke rechten en
plichten voortvloeiden uit het katholiek-zijn. Als het beleid van de KVP niet beviel,
stond het een katholiek vrij de kerk te verlaten: democratie werd hier gereduceerd
tot geloofsvrijheid. Deze houding van de katholieke elite zorgde voor grote problemen.
De aanscherping van de interne discipline werd een bron van wrevel en vervolgens
verzet.
De gevolgen bleven niet beperkt tot het katholieke volksdeel, maar hadden ook al

snel effect op de manier waarop de samenleving als geheel functioneerde. Deze was
immers gebaseerd op een samenwerking tussen de twee belangrijkste zuilen, de
sociaal-democraten en de rooms-katholieken. Dat wil vooral zeggen dat zij de
onderlinge concurrentie om de arbeidersbevolking onder
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controle hielden: men vocht hard maar beschaafd. Het precaire evenwicht raakte
echter verstoord toen de katholieke zuil besloot dat de interne spanningen alleen nog
maar beheerst konden worden door de interne discipline te verscherpen en de
samenwerkingmet de andere zuilen aan voorwaarden en beperkingen te onderwerpen.
De rooms-rode coalitie hield nog wel stand, maar de verzuiling als geheel, als de
vanzelfsprekende vormgeving van deNederlandse samenleving, kwamnu in discussie.
Wat lange tijd gezien was als emancipatie, als de manier waarop gelijke rechten
verworven waren, zag menigeen steeds meer als ouderwets, als hinderpaal in een
verdere gelijkmatige ontwikkeling van de samenleving.

E 55

Dit klemde des te meer, waar de modernisering - aanvankelijk aanvaard als
noodzakelijk om te overleven - steeds meer onderdeel werd van nationale trots. Op
10mei 1955 opende koningin Juliana in Rotterdam de Nationale EnergieManifestatie
1955, kort aangeduid als E 55. Het was de grootste tentoonstelling tot dan toe in
Nederland gehouden, in de stad die tijdens de oorlog (door het bombardement in mei
1940) het zwaarst was getroffen. Het doel was om iedereen te laten zien wat ‘de
energie van de Nederlanders’ in de tien jaar na de bevrijding tot stand had weten te
brengen. Een kleine drie miljoen bezoekers bezochten deze expositie.54 Daarmee
werd een periode van ‘wederopbouw en herstel’ afgesloten en werden ook de zorgen
over de sociaal-culturele gevolgen van de industrialisatie tot bedaren gebracht:
daarvoor bestond sinds 1952 een apart departement van Maatschappelijk Werk en
vond een snelle uitbreiding plaats van allerlei instanties die zich bezighielden met
de ‘geestelijke gezondheid’ van de bevolking.55 Niets verhinderde eigenlijk een stap
naar een nieuw tijdperk, dat gebaseerd zou zijn
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op het gemak van atoomenergie en plastic.56 Deze nationale trots, dit vertrouwen in
de maakbaarheid van de samenleving, was nauw verbonden met grote projecten als
de herbouw van Rotterdam, maar vooral met de beveiliging van Zuidwest-Nederland
tegen overstromingen, de beheersing van de Rijn, Maas en Schelde. Een traditioneel
probleem werd nu op uiterst moderne wijze aangepakt.
Over een betere beveiliging tegen het dreigende water was al langer gedacht, maar

zij was urgent geworden nadat een combinatie van zware noordwesterstorm en een
springvloed er in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 voor had gezorgd dat
diverse dijken doorbraken, als gevolg waarvan 1835 mensen verdronken en ruim
150 000 hectare land (vooral in Zeeland) onder water kwam te staan. Drie weken na
‘de ramp’ begon men aan het opstellen van een plan om herhaling te voorkomen,
het Deltaplan, dat tussen 1958 en 1996 is uitgevoerd. Het project sloot perfect aan
op een traditie van ‘de Hollander in zijn eindeloze strijd tegen het water’, op de
werktuigbouwkundigen uit de Republiek die internationaal naam hadden gemaakt
met het ontwerpen van molens en sluizen en het droogmalen van grote plassen en
meren: dit was Hollands Glorie. Tegelijkertijd was het een zeer modern project,
waarin voortdurend belangrijke waterhuishoudkundige innovaties moesten worden
ontwikkeld. En dit alles op een onvoorstelbare schaal: het ging om een gigantische
mobilisatie van geld, kennis, materieel en de logistieke coördinatie daarvan.57 Op
een eilandje dat speciaal werd aangelegd voor de bouw van een spectaculair onderdeel
van de Deltawerken, de Stormvloedkering Oosterschelde (1967-1986), is nu een
museum en speelplaats ingericht: Waterland Neeltje Jans.
Minder opvallend, maar nauwelijks minder ingrijpend werd intussen het landschap

aangepakt.58 Dit was het gevolg van het besluit om de agrarische sector te
herstructureren, met als slag-
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woorden schaalvergroting, mechanisatie en prijsbeheersing. De grote man hierachter
was Sicco L. Mansholt, sociaal-democratisch minister van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening (1945-1957) en vervolgens (vice-)voorzitter van de Europese
Commissie in Brussel (1958-1972).59 Samenmet de boerenorganisaties, die verenigd
waren in het Landbouwschap, wist hij de productiviteit enorm op te voeren en,
ondersteund met subsidies, het inkomen van boeren te laten meestijgen met de
algemene loonontwikkeling. Dit beleid leidde er overigens wel toe dat het platteland
werd aangepast aan de meest efficiënte bedrijfsvoering van de agrarische sector.
Overal werd het land omgespit en via ruilverkavelingen opnieuw ingedeeld. De
natuur is in Nederland doorgaans net zo oud als de gebouwen. Kleine boerderijen
verdwenen, de grote werden groter. Tegelijkertijd werd het platteland leger, want
terwijl de arbeidsproductiviteit jaarlijks met zo'n 5% steeg door de mechanisatie,
nam de werkgelegenheid tussen 1947 en 1960 met 45% af. Waren er in 1950 nog
265 000 trekpaarden, niet lang daarna waren zij vervangen door tractoren. Paarden
werden alleen nog gehouden voor het plezier van jonge meisjes in maneges en van
boeren die nog eens - net als hun vader - met een rijtuigje wilden rijden.
Werden ook de mensen die in dit zich egaliserende land woonden, gelijker, of

liever: werden de onderlinge verschillen kleiner? Op het eerste gezicht was dit niet
het geval: de verzuiling bevorderde immers juist het onderscheid. Het was toch een
systeem dat ‘het isolement als levensvorm, ja bijna tot levensbeginsel schijnt te
hebben verheven’.60 Ondanks dit living apart together gingen Nederlanders toch
steeds meer op elkaar lijken ‘in levenswijs, in houdingen, in gedachtewereld’ zoals
een socioloog in 1960 vaststelde. Natuurlijk, er waren in Nederland nog altijd plaatsen
waar mensen vasthielden aan hun specifieke klederdracht, maar daar-
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bij ging het volgens hem toch vooral om kleine stremmingen in het onstuitbare proces
van ‘nivellering’.61

Voor zover er nog regionaal onderscheid bestond, werd het liefderijk gekoesterd
omdat het verwees naar een tijd die voorbij was. In dit patroon paste ook de sterk
groeiende waardering voor het behoud van boerderijen, molens en eenvoudige
woningen, wellicht omdat men die mooier vond dan zoveel moderne nieuwbouw.62

Een vaak sterk gestileerde en vervormde regionale identiteit werd ‘gemusealiseerd’.
Maar veel betekenis had het verder niet meer, zoals ook de tegenstelling tussen stad
en platteland bijna per dag kleiner werd.
Sociaal-economische verschillen bleven wel van belang. Ook deze werden echter

kleiner, vooral door een langzaam stijgen van de sociale zekerheid (in 1950 werd
6%van het nationaal inkomen besteed aan overdrachtsinkomens).Moderne sociologen
hadden het allang niet meer over ‘klassentegenstellingen’ maar over
‘beroepsstratificatie’. Dat wil zeggen dat er een beeld leefde van een hiërarchie die
heel geleidelijk opliep van laag naar hoog, dat de sociale ladder korter werd en de
afstand tussen de verschillende sociale lagen gering. In 1934 had Huizinga geschreven
dat Nederlanders burgerlijk waren, van de baron tot de proletariër. In de jaren vijftig,
zo zou daarop aan te vullen zijn, gingen de baron en de proletariër naast elkaar wonen.
Toen de socioloog J. Haveman in 1952 durfde beweren dat er ongeschoolde arbeiders
waren die nauwelijks in staat waren om tot die burgerij te gaan behoren, werd hem
hardhandig de oren gewassen: dat was een achterhaald probleem. De arbeidersklasse
was voor het leeuwendeel al duidelijk opgenomen in de burgerlijke beschaving, de
laatste restanten zouden weldra volgen.63 Sociaal gesproken leek het land op weg te
zijn om een uniek kunststukje te volbrengen, namelijk om hoog en laag eigenlijk af
te schaffen en één ‘breed maatschappelijk mid-
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den’ te worden. In de loop van de jaren zestig werd ‘armoede’ herontdekt, maar ook
toen heerste nog enige tijd de stemming dat het ging om relatief kleine groepen, die
waren ‘achtergebleven’ bij de algemene welvaartsvermeerdering en vooral geholpen
konden worden door de verbetering van een aantal collectieve voorzieningen als
onderwijs en de zorg voor invaliden en bejaarden.64

Het verschil tussen mannen en vrouwen werd nadrukkelijk gehandhaafd, maar
was verbonden aan een zekere welwillendheid om op een aantal punten de
ongelijkheid wat kleiner te maken. Zo werd in 1952 een kabinet geïnstalleerd waarin
voor het eerst een bewindsvrouw was opgenomen. Anna de Waal (KVP) werd
staatssecretaris van Onderwijs, in 1956 gevolgd doorMarga Klompé (KVP) als eerste
vrouwelijke minister op het departement van Maatschappelijk Werk. In deze jaren
werd - na moeizame debatten - ook de juridische ongelijkheid tussen mannen en
vrouwen sterk teruggedrongen. Zo werd uitgesproken dat er voor gelijke
werkzaamheden een gelijke beloning moest worden uitbetaald (vrouwen moesten
doorgaans genoegen nemen met een lager salaris), werd er een eind gemaakt aan het
automatisch ontslag van bij de overheid werkzame vrouwen die gingen trouwen en
werd de juridische handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen opgeheven:
zij waren voortaan niet meer formeel geheel afhankelijk van de opvattingen van hun
echtgenoot, tot en met het al dan niet betalen van de rekening voor de bakker en de
melkboer.65

Opvallender bleven toch de verschillen. Bijvoorbeeld op het terrein van de arbeid:
van alle mannen had zo'n 60% een baan tegen ongeveer 20% van alle vrouwen, en
slechts 7% van de gehuwde vrouwen. Tot ongeveer 1990 had een kleiner deel van
de vrouwen de arbeidsmarkt betreden dan elders in Europa (en veel minder dan in
de Verenigde Staten). Voor een deel kwam dit voort
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uit de traditie, het kostwinnersmodel had zich reeds vroeg gevestigd; voor een ander
deel was het te verklaren uit de trage en gelijkmatige industrialisatie, zoals er in
Nederland tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog ook geen vrouwen waren
ingeschakeld in een oorlogseconomie. De lage arbeidsparticipatie was hiermee wel
verklaarbaar, maar dit werd niet zozeer ervaren als een gevolg van de sociale
organisatie van de samenleving, maar als een uitvloeisel van de natuur. Le deuxième
sexe van Simone de Beauvoir uit 1949, waarin de ondergeschikte positie van vrouwen
geschetst wordt als het resultaat van maatschappelijke en culturele conditionering,
verscheen pas zestien jaar later in een Nederlandse vertaling. Vrouwenwaren eigenlijk
vooral mensen die zichzelf wegcijferden, daarom telden zij ook niet mee. Slechts
een enkele vrouw kon haar wrevel over deze situatie niet onderdrukken. De
psychologe Mary Zeldenrust-Noordanus merkte na enig onderzoek in 1956 op dat
‘menig huisvrouw pretendeert dat zij zuinig, degelijk, eerlijk, onseksueel, beleefd,
onemotioneel, proper, wilskrachtig, vlijtig en altruïstisch is’.66

De klassieke scheidslijnen waren langzaam maar zeker minder pregnant aan het
worden en in een aantal gevallen zelfs weggevallen. ‘Nederland’ was een
gemeenschap van grote minderheden, die steeds meer op elkaar gingen lijken. De
verschillen waren vertrouwd en konden daardoor ook steeds meer op humoristische
wijze aan de orde worden gesteld, bijvoorbeeld in de satirische
oudejaarsavondconferences van Wim Kan, die vanaf 1956 door de radio werden
uitgezonden. Daarmee werden ze geritualiseerd en in zekere zin onschuldig en zelfs
dierbaar, een ‘narcisme van de kleine verschillen’ zoals Freud dat eens genoemd
heeft.67 De enige echte dwarsliggers waren de communisten, maar die vielen - zowel
als gevolg van vrijwel algemene bestrijding, als van eigen
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hardhandig stalinisme - in de verkiezingen steeds verder weg, van 10% van het
electoraat in 1946, via 6% in 1952, naar ongeveer 2,5% in 1959.68 Vrijwel iedereen
was in de maalstroom van de welvaartsstaat gekomen: een stijging van het reële
inkomen met 3,7% per jaar in de periode 1953-1963.
Aanvankelijk maakte men zich wel zorgen over de ‘geestelijke gevaren’ daarvan,

maar deze waren opzij gezet omdat een herhaling van de rampzalige periode
1930-1945 koste wat het kost voorkomen diende te worden. Gaandeweg vervaagde
het spookbeeld van dat ‘verkeerde verleden’ en begonmen er aardigheid in te krijgen.
Zo goed als iedereen geloofde in God en in de zin van het leven op aarde, maar dat
hoefde niet langer te betekenen dat men een schamel leven diende voort te zetten.69

En terwijl men voorzichtig de aanschaf begon te overwegen van een koelkast, een
elektrische naaimachine of een modern televisietoestel (televisie-uitzendingen
begonnen in 1951), kocht men in ieder geval al wat meer sigaretten (het
nicotineverbruik steeg in de jaren vijftig met 50%) en begon men weer te drinken:
tussen 1950 en 1980 liep het drankgebruik op van krap twee liter pure alcohol per
hoofd van de bevolking tot negen liter per jaar; met enig animo keerde men terug
naar een niveau dat voor het laatst in 1820 bereikt was.70 En ten slotte was er de
verleiding van de seksualiteit.
Na de oorlog hadden volwassenen de eigen driften nog wel onder controle, maar

men vreesde het ergste voor de jeugd. Uit een onderzoekje in 1946/1947 bleek dat
jongens graag tot voorechtelijk geslachtsverkeer zouden willen overgaan, althans
met hun verloofde, terwijl meisjes dit ‘in zekere zin als onvermijdelijk’
beschouwden.71 Wat ze nu werkelijk deden, was onbekend, want tot 1968 werd het
te onfatsoenlijk geacht om ernaar te vragen. Onmiskenbaar was toch een daling van
het geboortecijfer, dat wil zeggen dat er meer contraceptie gebruikt werd. Daartoe
was in
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1946 een soort algemene gebruikerscoöperatie opgericht, de Nederlandse Vereniging
voor Sexuele Hervorming (een voortzetting van de Nieuw-Malthusiaanse Bond die
in 1881 was opgericht). Als lid van de NVSH kon men voorbehoedmiddelen
aanschaffen bij een groot aantal lokale depots. Confessionelen in het algemeen en
rooms-katholieken in het bijzonder vonden dit ergerlijk, probeerden dit ook wel tegen
te gaan, maar met weinig succes en wellicht zelfs met net iets te weinig overtuiging:
het beschikken over een vertrouwde vijand is in verwarrende tijden soms prettig om
het eigen groepsgevoel te versterken. Zoals protestanten zich zo nu en dan tegen een
katholieke processie keerden (juni 1957 in Geertruidenberg), zo werden in Limburg
soms depotbeheerders van de NVSH lastig gevallen door de overheid (januari 1954
in Sittard). Het ledental van de NVSH groeide in de jaren vijftig snel: 50 000 in 1950
en daarna elke vijf jaar 50 000 leden erbij (200 000 in 1965). Geleidelijk werden hier
ook mensen geholpen die nog niet getrouwd waren, terwijl er ook terughoudend
maar begripvol werd omgegaanmet homoseksualiteit. Op een congres ter gelegenheid
van het inschrijven van het 100 000ste lid zei de voorzitter: ‘Seksuele hervorming
werd [...] de sleutel tot een nieuwe inhoud van het menszijn, waarin de angsten van
de mens voor zichzelf, ook de angst voor zijn seksualiteit, omgezet zijn in een nieuwe
beleving. Wanneer U mij dus vraagt, wat wij vandaag demonstreren, dan is het
antwoord: wij demonstreren het komen van een nieuwe mens.’72

Opnieuw komt hier Freud in gedachten, die gewezen heeft op het woelen der
instincten: het beheersen daarvan bracht beschaving voort, zo had hij beweerd.73 De
vraag was alleen wat voor soort ‘nieuwe mens’ er zou komen als de zelfbeheersing
werd losgelaten.
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VIII Revolutie: 1958-1977

‘Vandaar dat voor het op gang komende revolutionaire proces niet de naam van
socialistische revolutie is gekozen, maar van culturele revolutie. Cultureel, ten eerste
ter onderscheiding van de liberale, sociale, nationale, koloniale enzovoorts
deel-revoluties, die vooraf gegaan zijn. Dit is een nieuw type revolutie, dat in zekere
zin niet door de gangbare revolutionaire theorie voorzien is. Dat blijkt onder andere
in het revolutionair verzet in de Verenigde Staten en West-Europa, maar ook in
Oost-Europa. Cultuur en cultureel worden hier gebruikt om het totaal van menselijk
samenleven, zowel extensief-geografisch, als intensief-humaan, aan te duiden.
Extensief betekent dat vrijheid alleen op wereldschaal gerealiseerd kan worden ten
gevolge van de samenhang van onvrijheid, eveneens op wereldschaal. [...]
Intensief-humaan betekent cultureel dat de technologische ontwikkeling de principiële
mogelijkheid heeft geopend tot een vrijheid die voorheen ondenkbaar was.’
Daniel de Lange, inWending, (1969).

De Nederlandse samenleving hoorde in de jaren vijftig afwisselend zeer verschillende
geluiden: door de week daverde het heiblok, zondag galmde de kerkklok. De
spanningen tussen dynamiek en traditionalisme werden opgevangen door een stevig
rekverband van verzuiling en corporatisme. Katholieken en sociaal-democraten
bepaalden bestel en beleid: gezamenlijk hadden zij zich door de dekolonisatie
gemodderd, al werd nog lang vastgehouden aan het
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bezit van Nieuw-Guinea, dat pas in 1962 werd afgestaan, ze hadden de industrialisatie
tot een succes gemaakt en een begin gemaaktmet de opbouw van de sociale zekerheid,
met name door de invoering van de Algemene Ouderdomswet, bij noodwet-Drees
in 1948 en definitief in 1957. De stabiliteit draaide om deze ‘roomsrode as’. Deze
as was echter gaan piepen en knarsen.
Het bisschoppelijk mandement van 1954 had nog geen zichtbare politieke schade

opgeleverd, maar de toon tussen de KVP en de PVDA bij de verkiezingen van 1956
was - voor Nederlandse begrippen - al zeer hard geweest. In de Tweede Kamer werd
achteraf vastgesteld dat het niet was gegaan om een verkiezingsstrijd, maar om een
verkiezingsoorlog. Twee jaar later waren beide partijen geheel op elkaar uitgekeken
en viel het coalitiekabinet-Drees. De breuk werd voor een belangrijk deel veroorzaakt
door het steeds verder uiteenlopen van de opvattingen over het sociaal-economisch
beleid. De PVDA bleef voor stringente loonmatiging, zoals die in de
wederopbouwperiode gewoonwas geworden. De daarmee gewonnen welvaart moest
nu gebruikt worden om de collectieve voorzieningen te versterken.
Deze visie werd ook vastgelegd in het door Joop den Uyl voor het wetenschappelijk

bureau van zijn partij geschreven rapport dat in 1963 het licht zag, Om de kwaliteit
van het bestaan, waarin de auteur klaagde dat ‘verspillingen in de luxe-sfeer schril
afsteken tegen de armetierigheid van vele gemeenschappelijke voorzieningen’.1 Hij
pleitte kortom voor minder consumptie en meer onderwijs, gezondheidszorg en
sociale woningbouw. De KVP vond dit socialistische bedilzucht. Zij begon al in het
midden van de jaren vijftig te streven naar het terugdringen van de overheid en het
loslaten van de loonmatiging: niet herverdeling, maar individuele bezitsvorming
moest het devies worden. In 1963 werd dit uiteengezet in het boekje Bezitsvorming,
geschreven door ‘een refor-
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matorisch christen en een rooms-katholiek’, te weten Willem Albeda en Norbert
Schmelzer, die uitlegden hoe ‘de wijde verbreiding van duurzaam persoonlijk bezit’
voortaan niet meer in de hemel, maar reeds op aarde gerealiseerd kon worden door
de bevordering van het sparen en het eigenwoningbezit.2

Het uiteenvallen van de rooms-rode coalitie was ook het gevolg van een
vermindering van de wederzijdse acceptatie, paradoxaal genoeg als gevolg van de
verzwakking van het ideologisch profiel van zowel KVP als PVDA. In de jaren vijftig
was er in het algemeen sprake van een ‘ideologische onderkoeling’, wat tot gevolg
had dat de bindende kracht van eigen overtuigingen afnam. Om daarin te voorzien
waren beide partijen karikaturen van elkaar gaan gebruiken om zo de eigen identiteit
en geloofwaardigheid vorm te geven. De KVP vertoonde steeds meer de neiging om
de sociaal-democraten af te schilderen als vuurrode socialisten, zoals de PVDA in de
katholieke partij weinig anders wenste te zien dan een partij die vlees noch vis was
en als puntje bij paaltje kwam vooral conservatief. Daarop ontstond na de breuk in
1958 een interessante wedloop in progressiviteit: de PVDA ging steeds ‘linkser’
worden en de KVP wenste vooral te laten merken dat ook zonder socialisten een
progressief beleid mogelijk was. Het toernooiveld werd de omvang van de collectieve
lasten.
De overheidsuitgaven waren al aan het stijgen, maar deze stijging ondervond nu

een versnelling (circa 29% van het bruto binnenlands product in 1950, via 35% in
1960 en bijna 45% in 1970, naar 53% in 1975). Een cruciaal onderdeel daarvan was
de stijging van de uitgaven voor de sociale zekerheid (circa 10% van het bbp in 1950,
via 13% in 1960 en bijna 20% in 1970, tot 27% in 1975). Dit verschijnsel was in alle
staten in West-Europa op te merken, aangezien zij vrijwel alle transformeerden naar
een moderne verzorgingsstaat, dat wil zeggen dat aan de traditionele taken van de
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overheid (de organisatie van de strijdkrachten, orde en gezag, bureaucratische
ordening, openbaar vervoer en communicatie) nieuwe werden toegevoegd:
inkomensoverdracht aan huishoudens, openbaar onderwijs, gezondheidszorg,
volkshuisvesting en maatschappelijk werk. Rond 1960 gaven verschillende staten in
Europa al meer dan 60% van hun publieke uitgaven uit aan sociale politiek.3 Het
bijzondere aan Nederland was dat dit land, na een trage start, in deze algemene
ontwikkeling omstreeks 1960 voorop ging lopen, en dit deed onder leiding van de
KVP, met een PVDA die voortdurend suggereerde dat alles eerder, hoger en beter
moest.

Rooms contra rood

Er zou nog één moment komen, het in 1965 aangetreden kabinet-Cals, waarin KVP
en PVDA (en ARP) Nederland een nieuwe beschavings- en moderniseringsimpuls
wilden geven, om - zoals het kabinet aankondigde - het land klaar te stomen voor de
21ste eeuw. Dit streven kwam op een ongelukkig moment. Een loonexplosie in 1964
(met een gemiddelde stijging van 15%) had de concurrentiepositie aangetast, en een
kleine economische recessie hielp ook al niet. De onvermijdelijke bezuinigingen
vielen niet goed onder de bevolking, die net de beperkingen van de jaren vijftig
definitief vaarwel had gezegd en geheel in de ban was geraakt van het groeidenken.
Het enige dat in de zomer van 1966 lukte, was een verhoging van de accijns op
sigaretten en alcohol, die de explosie in gebruik van deze genotsmiddelen overigens
niet beteugelde.4

Ofschoon de financieringsbodem onder het kabinetsbeleid was weggevallen,
weigerde de regering over te gaan tot het temperen van eigen verlangens of het
verhogen van de belastingen. Uitbreiding van de overheidsuitgaven had inmiddels
een morele kwaliteit
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verworven: het werd simpelweg onfatsoenlijk gevonden om te bezuinigen. Bij het
begrotingsdebat in oktober 1966 mocht de fractievoorzitter van de KVP, Norbert
Schmelzer, kiezen tussen hangen of wurgen: zelf de regering laten vallen of toezien
dat een deel van zijn fractie samen met de liberale oppositie de regering zou laten
vallen. In de nacht van 13 op 14 oktober koos hij voor het eerste.
Deze ‘Nacht van Schmelzer’ heeft ingrijpende gevolgen gehad, te meer daar deze

vrijwel meteen geïnterpreteerd werd als een gebeurtenis van grote historische
betekenis. Een journalist van de KRO, die de bepalende reportage van deze crisis voor
de televisie maakte, herinnerde zich later hoe hij om zes uur 's morgens uit Den Haag
wegreed: ‘Ik had het gevoel alsof ik het einde van een tijdperk had meegemaakt.’ In
een flits besloot hij dat het hier ging om verraad. Van de begrotingscijfers had hij
niet veel begrepen, maar wel dat een katholieke fractieleider een katholieke
ministerpresident ten val had gebracht. En waarom? Omdat deze met de
sociaal-democraten een progressief beleid had willen voeren. Pas een kwarteeuw
nadien werd op een academisch congres, waar een aantal van de hoofdrolspelers van
die nacht weer bijeen was gebracht, een eind gemaakt aan deze dolkstootlegende.5

Vooralsnog draaide vanaf 1966 het politieke bestel niet meer om de ‘rooms-rode
as’, voortaan ging het om ‘rood contra rooms’.6Bij alles wat progressief was, vestigde
zich nu bovendien de gedachte dat het politieke bestel gezuiverd moest worden van
confessionele politiek in het algemeen en van de KVP in het bijzonder. En niet alleen
raakten daarmee vrijwel alle gebruikelijke politieke verhoudingen op drift, ook de
corporatieve ordening werkte niet langer en zelfs ieder organisatorisch vlechtwerk
begon in zeer snel tempo te ontrafelen. Maar dit was natuurlijk niet slechts het gevolg
van een relatief klein bedrijfsongeval in 's-Gravenhage. Dit was het moment waarop
het bestel in elkaar stortte: de jaren zestig waren aangebroken.
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Het regime der zelfontplooiing

‘The times they are a-changin',’ zong Bob Dylan in 1963 en twee jaar later voegde
hij daar in Ballad of a thin man vol venijnige vertedering aan toe:

Because something is happening here
But you don't know what it is
Do you, Mister Jones?7

De revolutie die bekend kwam te staan als ‘de jaren zestig’ was een wereldwijd
verschijnsel, of liever: deze revolutie bevorderde in belangrijke mate een besef van
globale samenhang.8 Jongeren werden de belangrijkste dragers van dit besef: overal
demonstreerden zij tegen de door de Verenigde Staten gevoerde oorlog in Vietnam,
overal rebelleerden studenten tegen het establishment, overal klonk popmuziek en
overal werden joints gedraaid. De luidruchtigheid van jongeren trok veel aandacht,
maar achteraf moet worden vastgesteld dat juist volwassenen bezig waren om nu in
versneld tempo een aantal structurele veranderingen door te voeren. De kern daarvan
lijkt het verwerpen van traditie en conventie en het zoeken naar een nieuwe, eigen
en persoonlijke authenticiteit, al enige decennia geliefkoosde onderwerpen in de
filosofie en sociale wetenschappen. Na de vele woorden kwamen nu de opmerkelijke
daden.
Opmerkelijk is bijvoorbeeld de verandering op religieus terrein. Er was in de jaren

zestig geen sprake van een opzienbarende groei in atheïsme: de meerderheid van de
Nederlandse bevolking bleef zich als godsdienstig beschouwen (aan het eind van de
twintigste eeuw is er zelfs een stijgende tendens). Alleen lieten steeds minder mensen
vorm en inhoud van hun overtuiging bepalen door een kerkgenootschap, zoals zij
ook steeds meer van oordeel
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waren dat religie een betekenis had voor hun persoonlijk leven, maar dat dit niet
betekende dat christelijke waarden en normen onmisbaar waren voor het hooghouden
van de beschaving. Zonder zelf meteen tot echtscheiding over te gaan bijvoorbeeld,
ging men toch aanzienlijk meer begrip opbrengen voor het verschijnsel als zodanig.
Daarmee werd de vroeger zo hechte band tussen kerk en geloof losgemaakt, evenals
die tussen christelijke gedragsvoorschriften en publieke moraal. In die zin was er
sprake van secularisatie: mensen werden niet zozeer minder gelovig, maar hun
levensovertuiging werd een privé-aangelegenheid.9

Een dergelijke verinnerlijking en ‘privatisering’ is ook te zien aan de manier
waarop mensen het overlijden van hun dierbaren bekend maken. De gebruikelijke
overlijdensadvertenties waren in de negentiende eeuw aan strenge conventies
onderworpen, maar vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw is merkbaar dat
mensen probeerden hun intense gevoelens te uiten, en dat vooral op een eigen,
authentieke manier.10 Er waren geen standaard-oplossingen meer, iedereen moest
vooral zelf bepalen hoe te leven.
De problemenrubriek van het grootste vrouwenblad in Nederland,Margriet (met

een wekelijkse oplage van rond de 700 000 exemplaren), schakelde over van
moraliseren naar psychologiseren. Niet langer werd het onwrikbare antwoord van
de conventionele moraal gegeven, maar de lezeres kreeg een groot aantal vragen
terug, ze werd uitgenodigd tot zelfonderzoek over te gaan en een eigen houding te
bepalen ten opzichte van het probleem: ‘wik en weeg en beslis zelf’.11 Geen wonder
dat in deze jaren de uitgave van etiquetteboeken een tijdje stokte: van het klassieke
boek Hoe hoort het eigenlijk? van Amy Groskamp-ten Have (eerste druk in 1939)
verscheen in 1966 de dertiende en voorlopig laatste druk. Daarna moest drie decennia
lang iedereen zelf maar uitvinden hoe een tafel gedekt moest worden, wat te doen
met ongemanierde gasten en hoe een verloving moest worden georganiseerd.12
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Uit deze voorbeelden moet niet de conclusie worden getrokken dat de maatschappij
in het midden van de jaren zestig overging tot een bandeloos individualisme, op de
golven van de nieuwe welvaart. Authenticiteit en zelfontplooiing waren ook ernstige
plichten geworden. Slechts op die manier immers zou de samenleving in kwaliteit
stijgen: een vrije gemeenschap schept én vergt vrije individuen. Thorbecke had dit
- toegegeven: in geheel andere omstandigheden - al naar voren gebracht. Vandaar
dat de keerzijde van de ‘zelfstandige zelfbepaling’ altijd ‘engagement’ was, het
aangaan van een verbinding met een overtuiging, bij voorkeur zelfs een ver of
verheven ideaal.13

Dit verklaart ook de opmerkelijke politisering van de samenleving in deze periode.
Het begrip ‘politiek’ werd niet meer beperkt tot vooral staat, parlement of politieke
partij, maar ging over vrijwel alle vormen van machtsverschil en -gebruik. Nagenoeg
alle verhoudingen tussen mensen kregen daardoor een politieke betekenis en op zijn
minst een politieke lading. Vooral de combinatie van authenticiteit, engagement en
politisering leidde tot de sterke verbreiding van wat Max Weber Gesinnungsethik
heeft genoemd, ‘the ethic of ultimate ends’: het bedrijven van goede werken uit volle
overtuiging, ongeacht de gevolgen. Als goede bedoelingen averechtse effecten hebben,
is dat slechts te wijten aan de kortzichtigheid van de medemens, dan wel aan Gods
ondoorgrondelijke wil. Dit in tegenstelling tot Verantwortungsethik, ‘the ethic of
responsability’, waarbij de gevolgen van het politiek handelen in de besluitvorming
worden meegewogen.14

Beide vormen hebben zeer uitenlopende gevolgen voor de stijl waarin politiek
wordt bedreven. Zo zal de Verantwortungsethik zich meer laten leiden door rationele
afwegingsprocessen, meer vatbaar zijn voor discussie; de Gesinnungsethik is meer
geneigd met overgave te kiezen voor de uiting van de emotie, voor retori-
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ca, zo niet profetie. Deze diepgaande verandering in de politieke cultuur gaf het
politieke debat een enorme reikwijdte en lading: het kon over alles gaan en alles was
ook even belangrijk. Maar achter alle kwesties zat de gedachte dat ‘Nederland’
opnieuw ingedeeld zou worden. Na de vierdeling van de verzuiling ging het nu om
het verwerven van een zoveel overzichtelijker tweedeling, namelijk die tussen
progressief en conservatief.

Lieverdjes

De PVDA was in de periode 1955-1965 een vlakke partij. Zij worstelde met het
probleem dat er in Nederland geen probleem meer was. Haar latere partijleider Joop
den Uyl constateerde in 1956 dat er geen grote idealen of verheven utopische
verlangens meer leefden; er restte slechts ‘een diepe bevrediging in het geluk de
kleine taken te kunnen volvoeren’.15 Slechts enkele socialisten vielen buiten deze
goedmoedige tevredenheid. Het leek echter alsof hun dadendrang geen aanhechting
kon vinden in de Nederlandse omstandigheden. Hunmorele verontwaardiging richtte
zich vooral op de misstanden in een grotere wereld, de kernbewapening van de NAVO
(in 1957 werd de Pacifistisch Socialistische Partij opgericht, die bij de verkiezingen
in 1959 onder het motto ‘Socialisme zonder atoombom’ twee van de - sinds 1956 -
150 zetels behaalde en in 1963 zelfs vier) en op het racisme. In februari 1960
begonnen de sit-in-acties van Martin Luther King in de Verenigde Staten, in maart
1960 was er de bloedige onderdrukking in Sharpeville van de burgerlijke
ongehoorzaamheid tegen de pasjeswet van Zuid-Afrika.
Maar in de jaren vijftig kreeg dit alles nog niet veel omvang. Pas in het begin van

de jaren zestig vormde zich een nieuw progressief levensgevoel. Het ontwikkelde
zich vanuit een zeer kritische stemming over het klassieke socialisme. Dit was een
eeuw lang de
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inspiratiebron voor het streven naar een betere wereld geweest, maar inmiddels
uitgelopen op een beweging die ijverde voor een ouderdomspensioen en een koelkast
voor de arbeiders, ze was kortom, op sterven na dood. Wat restte was, zoals H.J.A.
Hofland in 1963 schreef, de illusieloze waardering voor rebels without a cause.16 Die
zouden niet veel bereiken, maar zoiets gaf tenminste de voldoening dat sommigen
zich niet zonder protest neerlegden bij het verstikkend conformisme. En zoals zo
vaak, als ouderen bijna achteloos een gedachte formuleren, waren het de jongeren
die hier een taak zagen liggen.
Al enkele jaren voerde de werkloze glazenwasser Robert Jasper Grootveld in

Amsterdam een campagne tegen de consumptiemaatschappij, waarvoor de verslaving
aan de sigaret model stond. Vanaf juni 1964 hield hij zijn grappige happenings
wekelijks bij het bronzen beeldje het Lieverdje, gemodelleerd naar het type van de
brutale Amsterdamse straatjongen en aan de stad geschonken door de Hunter Cigarette
Company. De autoriteiten grepen niet in: zij zagen ‘anti-rook-magiër’ Grootveld als
een van die stadsgekken die iedere wereldstad heeft te verdragen. Dit veranderde
toen aan de happenings meer politieke betekenis werd gehecht door jongeren die
teleurgesteld waren over de afwezigheid van opstandig socialisme en het geringe
effect van de vredesbeweging. Op 25 mei 1965 werd bij de wekelijkse happening
een stencil verspreid waarin zij een nieuw tijdschrift, Provo, aankondigden. In dat
stencil werd verklaard dat de linkse beweging ‘in het slop’ was geraakt: ‘De linkse
beweging in Nederland zal nieuwe metodes moeten vinden omwerkelijke resultaten
te behalen, vóór dat zij haar aantrekkingskracht op de massa geheel verloren heeft.’
En zoals Marx zich onsterfelijk heeft gemaakt door het proletariaat aan te wijzen

als drager van de nieuwe tijd, zo maakte de ideoloog van de Provobeweging, de
filosofiestudent Roel van Duyn,
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zich onvergetelijk door zijn hoop te vestigen op het ‘provotariaat’. Dit was het geheel
van opstandige jongeren ‘die weigerden carrière te maken’ en zich daarmee
onderscheidden van de geheel verburgerlijkte arbeidersklasse (‘het klootjesvolk’)
en al helemaal van ‘de misselijk makende middenstand’. Provo moest vooral geen
nette organisatie worden met leden en statuten, maar een verzamelpunt van mensen
die door middel van een spontane stroom van provocaties het gezag zouden dwingen
haar ware gezicht te onthullen. Het stencil eindigde met een opmerkelijke
geloofsbelijdenis: ‘Provo voelt zich voor de keus gesteld: desperaat verzet of lijdzame
ondergang. Provo roept op tot verzet waar het kan. Provo ziet in dat het de
uiteindelijke verliezer moet zijn, maar de kans om deze maatschappij althans nog
eenmaal hartgrondig te provoceren wil het zich niet laten ontgaan.’17

Geleidelijk werden de happeningsminder grappig, omdat ze steeds vaker aanleiding
waren voor een confrontatie tussen het publiek en de politie. Vervolgens wierp het
koningshuis Provo een gouden kans in de schoot.

Het Huis van Oranje was al in discussie gekomen toen prinses Irene, de op een na
oudste dochter van koningin Juliana en prins Bernhard, verliefd bleek te zijn geworden
op Carlos Hugo de Bourbon Parma, de leider van een suspecte monarchistische
beweging in Spanje. Zij bekeerde zich bovendien tot het katholicisme (zij liet zich
zelfs ‘overdopen’, wat voor protestants Nederland een slag in het gezicht was) en
trouwde op 29 april 1964, in Rome. Het vorstelijk ouderpaar was om politieke redenen
niet aanwezig bij het huwelijk. Een jaar later was het opnieuw raak: op rommelige
wijze werd in mei 1965 bekend dat kroonprinses Beatrix zich wenste te verloven
met Claus von Amsberg.18 Het was op zich niet verbazingwekkend dat een lid van
het koninklijk huis
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een Duitse huwelijkskandidaat had gevonden. Er was immers al drie keer een
Duits-Nederlandse verbintenis geweest: Emma enWillem III, Hendrik enWilhelmina
en Bernhard en Juliana. De vierde kandidaat kwam echter op het verkeerde moment
in het verkeerde land.
Het was namelijk net bon ton geworden om openlijk anti-Duits te zijn,19 wat werd

gelegitimeerd met een verwijzing naar de oorlog.20 Er was een kleine groep
intellectuelen die al langer naar voren had gebracht dat de Nederlandse samenleving
in haar geheel tijdens de bezetting gefaald had. Militair gesproken was ‘de oorlog’
misschien beëindigd, maar mentaal nog lang niet: er was slechts sprake van ‘een
gevechtspauze’. Nederlanders zouden ongetwijfeld opnieuw vallen voor het Befehl
ist Befehl, zoals ook Duitsers niet te vertrouwen waren, aangezien de zuivering daar
nog slapper was geweest dan in Nederland.21 De consequentie van deze analyse was
dat ‘normaal’ gedrag juist in hoge mate moest worden gewantrouwd, dat vrijwel elk
verzet tegen overheid en burgerlijkheid te waarderen viel als uiting van een goede
mentaliteit. Deze inzichten verwierven in het begin van de jaren zestig een brede
belangstelling en nieuwe instemming. Dit werd nog bevorderd doordat de televisie
tussen 1960 en 1965 een indringende serie over de periode 1940-1945 uitzond, De
Bezetting, gemaakt door Loe de Jong, directeur van het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie. Bovendien begon in april 1961 in Jeruzalem het proces tegen
Adolf Eichmann, de organisator van demassavernietiging van de joden. De schrijver
HarryMulisch berichtte hier uitvoerig over en hij wees er met nadruk op dat Eichmann
bij uitstek zo gruwelijk ‘gewoon’ was. En hieruit trok hij een conclusie die een aantal
oud-verzetslieden al eerder naar voren had gebracht: ‘Wij moeten niet blijven letten
op misdadigers, wij moeten blijven letten op doodgewone mensen.’22
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Het belang hiervan werd nog duidelijker, toen in april 1965 een studie verscheen van
de historicus Jacques Presser, Ondergang. De vervolging en verdelging van het
Nederlandse Jodendom 1940-1945. Binnen vier dagen was de volledige oplage van
elfduizend exemplaren verkocht.23 In dit klimaat werd het toch op zijn minst ongepast
gevonden dat het huwelijk in Amsterdam - de stad waar de grootste concentratie van
de Nederlandse joden had gewoond - voltrokken zou worden, ook al waren er tegen
Claus von Amsberg als persoon eigenlijk geen bezwaren aan te voeren. Daarnaast
moet overigens gezegd worden dat verwijzingen naar de oorlog en het uiten van
anti-Duitse sentimenten ook gebruikt werden om duidelijk te maken dat men tegen
het establishment was en over een progressieve mentaliteit beschikte. De
onredelijkheid waarmee dit soms gebeurde, was geen handicap, maar werd als een
belangrijke kwaliteit gezien: met deze progressiviteit viel niet te spotten.
En zo verdeelde Het Huwelijk de natie. Aan de ene kant stond ‘God, Nederland

en Oranje’, gehecht aan traditie en fatsoen, onder aanvoering van ‘de regenten’ en
aan de andere kant stond alles wat progressief was, met Provo als strijdende
voorhoede. Een ‘milde waanzin’ maakte zich van de stad meester, waarbij in snel
tempo de confrontaties tussen politie en Provo in aantal toenamen, geruchten over
te verwachten grootschalige ordeverstoringen dagelijks luider werden en de
preventieve veiligheidsmaatregelen zich verscherpten.24

Op 10 maart 1966 ontploften bij het huwelijk enkele rookbommen, vlak achter de
Gouden Koets, waardoor deze even aan het zicht onttrokken was. Deze beelden
trokken dankzij de televisie over de gehele wereld. Maar de echte explosie in
Amsterdam kwam drie maanden later. Op 13 juni 1966 liep een harde actie van
communistische bouwvakarbeiders uit de hand, de politie greep
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traag en onhandig in, waarbij een van de demonstranten aan een hartaanval overleed,
waarna alom in de stad heftige ongeregeldheden uitbraken, die de volgende dag
slechts met buitengewoon veel moeite onderdrukt konden worden (63 gewonden
onder de burgerij, 28 onder de politie). Dit leidde tot het instellen van een omvangrijk
onderzoek naar de gebeurtenissen. Uit het verslag van dit onderzoek bleek vooral de
wanhoop van Amsterdamse gezagsdragers over de recente ontwikkelingen in de stad:
de tijden waren aan het veranderen, er zat een patroon in waar zij geen vat op kregen
(en ook niets van begrepen). Hoge politiefunctionarissen verklaarden voor de
onderzoekscommissie dat zij alle geschriften van en over Provo hadden gelezen, dat
zij daar als mens wijzer van waren geworden, maar dat het toch niet veel had geholpen
om de zaak onder controle te houden. Zij hadden zelfs met een aantal voorlieden van
Provo gesproken: ‘De algemene indruk is dat het over het algemeen heel prettige
jongens zijn om mee te spreken, maar dat men er niet achter komt wat zij willen:
wat zij aan het begin van het gesprek beweren, spreken zij aan het einde weer tegen.
Men kan zich afvragen of zij eigenlijk zèlf wel precies weten wat zij willen.’25

Het probleem was dat Provo zich niet voegde naar een bekend patroon: het
organiseerde zich nauwelijks, het behartigde niet de belangen van specifieke groepen,
paste allerminst in de normale vergadercultuur en deed weinig anders dan ‘het gezag’
op alle mogelijke manieren te tarten. Het beschouwde zijn eigen activiteiten als
‘political art.’26Het zwaartepunt lag niet op het aangaan van daadwerkelijke gevechten,
maar op het inzetten van humor, en de kracht daarvan was groot. Provo nam in 1966
zelfs deel aan de gemeenteraadsverkiezingen onder de leus: ‘Stem Provo. Kèjje
Lachen’ (wat één zetel opleverde). Opzienbarender was nog de slotgrap van Provo.
Het voelde de zuigkracht van de normaliteit
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en besloot er radicaal een eind aan te maken: op 13 mei 1967 begroef het zichzelf in
het Vondelpark in Amsterdam. Daarmee was het probleem echter allerminst voorbij:
vanaf dat moment leek de helft van de Nederlanders wel Provo te worden.
Provo's waren niet alleen de afwijking van de norm, zij waren ook de wegbereiders

van een nieuwe politieke cultuur: tal van gezagsdragers begonnen voor radio en
televisie te verklaren in hun jeugd ook Provo te zijn geweest. Een dergelijk succes
- dat internationaal gezien erg vroeg en gemakkelijk kwam - bepaalde in belangrijke
mate de vorm van de talloze protesten, acties en demonstraties die nog zouden volgen.
Die moesten vooral speels zijn: ‘ludiek’ was de tot vervelens toe gebruikte term.
Belangrijker nog was het succes van de opvatting dat politiek niet beperkt mocht
blijven tot een afruil van belangen, een half procent loonsverhoging meer of minder,
of de diplomatieke behartiging van het ‘nationaal belang’. Politiek moest ook en
misschien wel vooral een vorm zijn van creativiteit, van zelfexpressie, van emotie.
Dus zou het niet meer gaan om een half procent economische groei meer of minder,
maar bijvoorbeeld om het lef in de internationale diplomatie alleen te staan. Zelfs
politici die hier bitter weinig voor voelden, zagen zich gedwongen op zijn minst
lippendienst te bewijzen aan deze idealistische stemming en het primaat van de
economie in te wisselen voor dat van de progressieve mentaliteit. Wat viel er anders
te doen dan te buigen voor deze culturele revolutie en de jeugd te volgen?

Duidelijkheid

In 1964 hield hoogleraar politicologie H. Daalder in Leiden zijn oratie waarin hij
opende met een citaat uit 1860 van een Britse gezant in Den Haag: ‘The Dutch are
little disposed to take a busy and sustained part in politics.’ En daarop het de
hoogleraar vol-
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gen: ‘In honderd jaar schijnt deze situatie weinig te zijn veranderd. De houding van
vele Nederlanders ten aanzien van het politieke leven is er een van skepsis en
lijdelijkheid.’
De rede was bedoeld als een aansporing om het eens wat levendiger te maken.

Tien jaar later hield Daalder weer een rede. Ditmaal was het een aansporing om het
wat kalmer aan te gaan doen. Want weliswaar kon slechts de helft van het electoraat
belangstelling voor politiek opbrengen, maar in het verstreken decennium had zich
‘een algehele verandering’ voorgedaan, want die helft was danig op drift geraakt.27

Het teloorgaan van de rooms-rode as had het politieke landschap als het ware
opnieuw opengelegd, waarbij als een grondzee weer het oude ideaal was opgekomen
om van Nederland nu eindelijk eens een moderne natie te maken, met een heldere
tegenstelling tussen regering en oppositie, tussen progressief en conservatief. Dit
impliceerde dat de confessionele partijen gedwongenmoestenworden hun traditionele
positie in het midden van het politieke spectrum te verlaten en te kiezen voor links
of rechts. Dit ideaal, doorgaans geschetst als een belangrijke vooruitgang in
‘duidelijkheid’ voor de kiezer, werd na de Nacht van Schmelzer vooral door een
nieuwe partij uitgedragen, Democraten '66, later bekend als D66. Volgens deze partij,
een vriendelijk en intellectueel trefcentrum van progressieven in algemene zin onder
aanvoering van de charismatische journalist Hans van Mierlo, diende het bestaande
partijenstelsel ‘te ontploffen’, aangezien dit niet langer in staat was een antwoord te
geven ‘op de vragen die ons bezig houden’. Voor een nieuwe partij hadden ze veel
succes: zeven zetels in 1967, elf in 1971. De voornaamste kracht achter het
duidelijkheidsoffensief lag bij de PVDA. Deze partij kon dit offensief vooral zo goed
gebruiken omdat het een bindmiddel was om de interne tegenstellingen te
overbruggen. In de PVDA wilde de
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hoofdstroom doorgaan als een burgerlijk reformistische partij, maar de snel aan
kracht winnende stroming Nieuw Links kwam daartegen in opstand: de politiek
moest spannender worden, tegenstellingen moesten niet bedekt worden maar juist
zichtbaar worden gemaakt en in het openbaar behandeld. Als peperkorrels waren
hier bovendien nog wat nostalgische grepen uit het marxistisch erfgoed aan
toegevoegd. Maar hoe hoog de spanningen ook opliepen, uiteindelijk vonden beide
stromingen elkaar in een gemeenschappelijke afkeer van confessionele partijen in
het algemeen en de KVP in het bijzonder. Onder luid applaus besloot het partijcongres
in 1969, op voorstel van Nieuw Links, dat zij met ‘de huidige KVP’ niet meer in een
regering wenste te zitten. Deze frontale aanval op de centrale plaats van de KVP was
even opwindend als overmoedig. De PVDA zou daarmee de interne cohesie behouden
en er zelfs electoraal bij winnen, maar ze maakte haar lot op die manier afhankelijk
van de neergang van de KVP, die evenwel weigerde vrijwillig mee te werken.28

De aanval van de PVDA leek aanvankelijk kansrijk. De KVPwas met tussen de 300
000 en 400 000 leden verreweg de grootste partij in het land, maar er was allang
sprake van een gestage erosie van het ledental en vanaf 1965 leek de partij zelfs in
een vrije val te zijn beland (260 000 leden in 1965, 120 000 in 1968). Het lukte haar
met name niet om jonge kiezers aan te trekken.29 Het zag ernaar uit dat de
bestaansgrond van een katholieke partij vervluchtigd was en de toekomst slechts een
langzaam sterven kon bieden. Een belangrijke katalysator van de toenemende
verwarring in katholieke kring was het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965),
waar over een nieuwe verhouding tussen kerk en wereld gesproken werd. De
bisschoppen zagen alom het afnemen van ‘de bindingskracht van het gezag’ en
trokken zich (grotendeels) terug uit het publieke domein en gingen nu de nadruk
leggen op de persoonlijke verantwoordelijkheid van de gelovigen.
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Vooral in Nederland werd dit met revolutionaire snelheid en bijna calvinistische
gestrengheid doorgevoerd. Overal laaide de ‘K-discussie’ op: wat hield de katholiciteit
van niet-godsdienstige organisaties als vakbeweging of omroep eigenlijk in? Allerlei
organisaties, aanvankelijk hecht bijeengehouden in de katholieke zuil, verkozen nu
de vrijheid. Het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) weigerde in 1963 de
verkiezingskas van de KVP te steunen, de KRO liet in toenemende mate kritiek toe op
de katholieke partij, de Volkskrant schrapte in 1965 de onderkop ‘Katholiek dagblad
voor Nederland’ en besloot vier jaar later in commentaren en beschouwingen de
wij-vorm te vermijden wanneer het over katholieken ging.30 De katholieke zuil had
ernstig last van betonrot. Geloof en belang leken voortaan zonder de KVP te kunnen,
zonder die partij zelfs beter af te zijn. In 1965 klaagde haar politiek leider Schmelzer
dat hij niet alleen te vechten had tegen externe concurrenten, maar ook tegen
‘uitholling van binnen uit.’31

Dit proces werd nog eens bevorderd doordat katholieken, tot ieders grote verrassing,
plotseling een grote individuele vrijheid in de schoot geworpen kregen. In 1963
deelde bisschopW.M. Bekkers van Den Bosch op de televisie minzaammee dat ‘het
eigen geweten’ voortaan richtsnoer was in het huwelijk, waarmee hij het gebruik
van voorbehoedmiddelen nu nagenoeg vrijgaf. Twee later werd het mandement van
1954 ingetrokken, en nog weer twee jaar later merkte een bisschop in een
radicaal-links blad op: ‘De politieke keuze is een volstrekt persoonlijke en individuele
zaak’.32 Nog geen paar jaar terug zou een dergelijk blad zo'n ambtsdrager niet eens
te spreken hebben gekregen. Voor katholieken viel daarmee de vanzelfsprekendheid
weg om op de KVP te stemmen.
Bij al deze ellende kwam ook nog eens dat volstrekt onduidelijk was wat

‘katholieke politiek’ was: was dat niet eigenlijk vooral ‘een vlag op een verdampte
lading’, zoals een dwarse intellec-
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tueel uit eigen kring in 1965 vroeg?33 Wat was het meer dan in alle omstandigheden
het midden zoeken? Het kon natuurlijk verkocht worden als waarlijk christelijk
streven naar harmonie, maar was het eigenlijk niet plat pragmatisme of nog erger,
ordinaire machtspolitiek? Bestond het niet vooral uit het eindeloos afdwingen van
compromissen? Was katholieke politiek eigenlijk wel politiek? Wellicht niet. Een
vooraanstaand kamerlid merkte eens op: ‘Katholieke politiek is vooral een kwestie
van sfeer.’ En in een verkiezingsblad van de partij werd onder de kop ‘Het eigen
gezicht van de K.V.P.’ in 1966 bijna bezwerend uitgeroepen: ‘Het is niet of-of. Het
is en-en.Maar dan in een goede en harmonieuze verhouding. Ook dat is een duidelijke
keuze.’34

Bij de verkiezingen van februari 1967 verkregen de confessionele partijen voor
het eerst sinds 1918 minder dan de helft van de beschikbare zetels in de Tweede
Kamer en dit treurige resultaat kwam geheel voor rekening van de katholieken: in
1963 hadden ze nog 50 zetels, in 1967 werden dat er 42. Dit was zeker niet alleen
het gevolg van de Nacht van Schmelzer, maar vooral een signaal van het versneld
losser worden van de band tussen geloof en politiek: het percentage KVP-stemmers
onder het katholieke volksdeel was tussen 1948 en 1963 gezakt van 90 naar 85, maar
in 1967 viel het ineens terug op 70.35 De verzuiling was begonnen in het protestantse
volksdeel, de ontzuiling een eeuw later in het katholieke volksdeel.

Christelijke radicaliteit: het CDA

Wat hierop volgde, was een adembenemend trapezenummer van drie confessionele
partijen, hoog in de nok van de politiek, zonder vangnet of veiligheidskoord. De KVP
was vrijwel gedwongen zich in dit avontuur te storten, maar ook de twee, protestantse
partijen achtten het min of meer onvermijdelijk. De Christelijk-
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Historische Unie (CHU), een partij voor beschaafde hervormden, begon met weinig
overtuiging aan de gesprekken, maar zorgde niet voor veel moeilijkheden. De ARP,
met geharde gereformeerden als kern, zag nog het meest in een nieuwe partij, maar
wist in het gehele proces bij herhaling vrijwel onoverkomelijke problemen op te
werpen. De drie waren tot de overtuiging gekomen dat de traditionele middenpositie
voor de confessionele partijen slechts behouden kon blijven als ze gingen
samenwerken, zo niet fuseren tot ‘een brede christelijke volkspartij’, met ‘een eigen,
christelijke radicaliteit’. Maar wat zou in een dergelijke partij nu precies het verband
zijn tussen geloof en politiek?
Vooral de antirevolutionaire deelnemers aan het gesprek gaven zich buitengewoon

veel moeite om een dergelijke ‘grondslag’ te formuleren.36 Deze verwevenheid van
theologie en politiek maakte het aantal mogelijkheden om in bitterheid uiteen te gaan
niet denkbeeldig. De kans daarop werd nog vergroot doordat zich binnen elk van de
drie partijen groepen politici verzamelden die niet op ‘een eigen, christelijke
radicaliteit’ uit waren, maar op ‘christelijke radicaliteit’ tout court. Op de machtige
stroom van de Gesinnungsethik trokken zij uit om de wereld te bevrijden van het
kwade en te winnen voor het goede. In de praktijk betekende het dat deze politici
streefden naar een coalitie met andere progressieve partijen (rond de PVDA), maar
dit was onverdraaglijk voor het rechterdeel van de KVP, ARP en CHU. De discussie
over ideologische grondslag en die over politiek beleid - beide op zichzelf al
ingewikkeld - waren daarmee aan elkaar gekoppeld en het ontwarren van deze kluwen
stond bovendien onder grote tijdsdruk. Op de eerste bijeenkomst van de delegaties
uit de drie partijen, 24 april 1967, had de KVP al meegedeeld: ‘Wij hebben niet veel
tijd. In ieder geval hebben wij, KVP, wel haast.’37
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Dit gevoel voor urgentie bleek echter niet bij iedereen even groot. Schmelzer, die
bekend was komen te staan als ‘gladde teckel’, een aanduiding waar zijn gelaatsvorm
enige steun aan verleende, besloot de druk op te voeren. Op 14 februari 1968
verscheen hij met zijn twee confessionele collega's op de televisie. Eendrachtig
verklaarden zij voortaan gezamenlijk te zullen optreden, ‘ofwel met zijn drieën in
het kabinet, ofwel met zijn drieën buiten het kabinet’. Deze ‘samen-uit,
samen-thuis’-verklaring maakte duidelijk dat de leiding van de partijen besloten had
zich noch door externe, noch door interne druk uit elkaar te laten spelen. Zij lieten
zich door de ‘christen-radicalen’ niet dwingen tot amputatie van de rechtervleugels
van hun partijen en bleven vasthouden aan hun ‘eigen’ vorm van radicaliteit, dat wil
zeggen met een middenkoers in het centrum van de macht, en als het moest ten koste
van de linkervleugels. Zo werd het in ieder geval door de christen-radicalen in de
KVP geïnterpreteerd: zij scheidden zich af en richtten op 1 maart de Politieke Partij
Radikalen (PPR) op.38 Daarmee waren de problemen nog allerminst voorbij.
Om te beginnen bleef de juiste formulering van de grondslag erg veel problemen

opleveren. De oplossing kwam pas doordat een bevlogen hoogleraar, Piet Steenkamp,
in 1972 tijdens een autorit een ingeving kreeg: ‘het evangelie vraagt wat en daar
moet je antwoord op geven’. En tussen het afnemen van enige examens door pende
hij vervolgens haastig op ‘dat het Evangelie een uitdaging, een opgave en een gave
tegelijk is: een uitdaging die een antwoord vraagt ook in de politiek; een opgave die
een bijzonder licht werpt op ons leven en onze samenleving en zijn absolute eisen
stelt; een gave, waarin de vitaminen enmoed kunnen worden gevonden om te bouwen
aan nieuwe maatschappelijke verhoudingen’. Het evangelie was daarbij weliswaar
geen ‘landkaart’ waarop exact aangegeven stond welke weg de politicus moest gaan,
maar wel ‘een kompas dat de richting aanraadt’.39
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De kern van deze oplossing - de verschuiving van inspiratie naar antwoord - was dat
niet langer tevoren vastgelegd hoefde te worden welk politiek beleid gevoerd zou
worden en het klonk zowel ambitieus als aangenaam bescheiden. Opgelucht werd
dit door de confessionelen aanvaard: Rome en Dordt waren nu in een oecumenisch
huis bijeengebracht.
De vernieuwing vergde toch nog meer tijd dan de naderende ondergang leek te

bieden. In het najaar van 1972 volgden verkiezingen die werkelijk dramatisch
verliepen voor de confessionele partijen: gezamenlijk slechts een schamele 30% van
de stemmen. Steenkamp concludeerde dan ook dat ‘de bel voor de laatste ronde’
geklonken had. Terwijl de top van de drie partijen elkaar het leven nog bij voortduring
zeer zuur wist te maken (zelfs de grondslagdiscussie laaide weer op), kreeg de
achterban er genoeg van. Deze dwong de oprichting eigenlijk af, onder andere met
een klassieke handtekeningencampagne onder het motto ‘wij horen bij elkaar’. In
een aantal stappen kwam vervolgens het Christen-Democratisch Appèl tot stand: in
1973 werd overgegaan tot een samenwerkingsverband, in 1975 tot een federatie van
de drie partijen in 1976 werd besloten met één kieslijst uit te komen en op 11 oktober
1980 werden de drie partijen ontbonden en de politieke partij het CDA formeel
opgericht. En daarna begonnen de kansen te keren. Aanvankelijk nog spottend begroet
als ‘een optelsom van verliezers’ nam het CDA al snel een onaantastbare positie in,
soeverein in het centrum van het politieke bestel.40

De spreiding van kennis, macht en inkomen

Hoe verdeeld de progressieven onderling ook waren, breed werd de opvatting
gedragen dat de maatschappij erg ongelukkig in elkaar zat en dat door
structuurhervormingen ‘de mens gelegenheid krijgt zichzelf en dus aardig te zijn’.41

In een opgewonden variant
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werd weleens geroepen dat het nu ging om ‘de totale emancipatie van de mens uit
de natuur, historie, en de vestiging van de eerste totaal menselijke cultuur’,42 maar
in een gematigder vorm ging het om een verdergaande democratisering, om meer
gelijkheid in de samenleving. De PVDA verhief zich tot de vaandeldrager van dit
streven. Het symbool daarvan werd het beroemde kabinet-Den Uyl, dat in 1973 tot
stand kwam. Een nieuw tijdvak was nu aangebroken, dit was het moment om
beslissende stappen te zetten tot ‘de spreiding van kennis, macht en inkomen’. Dit
was het ‘meest linkse kabinet ooit’, dat een aantal radicale voorstellen wilde doen,
al was het maar om een ongeduldige achterban tevreden te houden. Het kabinet moest
tegelijkertijd leven onder een geboortevloek. Het werd gedragen door drie
progressieve partijen, PVDA, D66 en PPR, maar om een parlementaire meerderheid te
verwerven was het onvermijdelijk geweest om een aantal ministers op te nemen uit
KVP en ARP: ‘rood met een wit randje’. Nu zou dit hebben kunnen leiden tot enige
matiging ten opzichte van de confessionele partijen, maar dat was niet het geval:
iedere vertraging of tegenslag werd aan de confessionelen geweten, die maar niet
konden beslissen of ze een progressief of conservatief beleid wensten te voeren. Deze
aanhoudende kritiek van de progressieven zou, zo was de verwachting, de onenigheid
in de KVP, ARP en CHU vergroten en daarmee wellicht de totstandkoming van het CDA
verhinderen.
Deze polarisatiestrategie bleek echter kortzichtig, aangezien ze gebaseerd was op

een overschatting van de kans op het verwerven van een progressieve meerderheid
bij verkiezingen én tegelijkertijd een ernstige onderschatting van de electorale
levenskansen van het CDA.43 De strategie werkte zelfs averechts. Ze verzwakte de
positie van confessionele politici die met de PVDA een vooruitstrevend beleid wensten
te voeren; tegelijkertijd maakte het an-
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deren mogelijk om zich te profileren als degenen die weigerden voortdurend onder
het juk van de socialisten door te gaan. Hier liggen de wortels van de brede waardering
voor het merkwaardige zondagskind in de politiek, de katholieke jurist Dries van
Agt, vice-premier in het kabinet-DenUyl en in 1976 aangewezen als eerste lijsttrekker
van het CDA voor de komende verkiezingen.
Van Agt had welwillend meegeholpen aan de vorming van het kabinet-Den Uyl,

maar ontwikkelde zich al snel tot de grote tegenspeler van de premier, wiens tegendeel
hij in vrijwel alle opzichten was. Hij voerde de strijd overigens niet zozeer op het
speelveld van de progressieven, de spreiding van kennis, macht en inkomen, maar
koos voor een aanval op het hart van de nieuwe politieke cultuur: men diende de
politiek niet al te serieus te nemen. Van Agt bracht dit zelf in praktijk door regelmatig
afwezig en onvindbaar te zijn, belangrijke vergaderingen te laten lopen om wijding
te zoeken in verre kloosters of plezier in het deelnemen aan wielerwedstrijden. Hij
presenteerde zich als iemand die eigenlijk ongeschikt was voor het harde politieke
bedrijf en meer waarde hechtte aan de vreugde en het verdriet van alledag.44 Zijn
gedrag was een ironisch commentaar op dat van de socialisten, die naar zijn smaak
overspannen verwachtingen koesterden van politiek en dachten het geluk per wet te
kunnen opleggen. Zo keerde hij zich tegen de vorm van de politiek, maar in
toenemende mate ook tegen de inhoud van de culturele revolutie. En als slagveld
koos hij de ethiek en wel de abortuskwestie.

Het ethisch reveil

In de loop van de jaren zestig was abortus op psychosociale indicatie steeds meer
mogelijk geworden, in 1971 was zelfs met nogal wat publiciteit een aparte
abortus(poli)kliniek opgericht, spoedig door andere gevolgd. In het algemeen werd
het in deze jaren be-
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leid om abortus zoveel mogelijk buiten het strafrecht te houden en over te laten aan
het overleg tussen vrouw en arts. In combinatie met seksuele voorlichting en
gemakkelijke beschikbaarheid van de anticonceptiepil leidde dit ertoe dat er een in
vergelijking met het buitenland uitzonderlijk laag niveau van
zwangerschapsonderbreking werd bereikt.45 Een campagne om deze praktijk ook in
formele wetgeving vast te leggen leidde tot een scherpe tegenbeweging. In
confessionele kringen werd naar voren gebracht dat hier een morele grens
overschreden werd. Zij pleitten voor de absolute bescherming van het leven, ook als
dat nog ongeboren was. Een radicaal deel van de vrouwenbeweging voerde actie
onder de leus ‘Baas in eigen buik’, die soms met viltstift op de eigen ontblote buik
was geschreven.
Abortus werd daarmee het onderwerp waar de verschillende mens- en

maatschappijopvattingen, die tot dan toe grotendeels langs elkaar heen hadden kunnen
schuiven, frontaal met elkaar in botsing kwamen. Het ene standpunt was een expressie
van de sterk toegenomen behoefte aan autonomie, met name voor vrouwen (‘recht
op zelfbeschikking’), voor het andere was de abortuskwestie een katalysator om
uiting te geven aan een diepgevoelde weerzin tegen het wegvallen van de patriarchale
en christelijke moraal in het publieke leven - abortus hoorde bij de permissive society,
bij sex, drugs and rock 'n roll.46 Van Agt, minister van Justitie, deed herhaalde
pogingen om een abortuskliniek in Heemstede te sluiten (oktober 1974 en mei 1976).
Deze mislukten overigens, voor een deel op grond van juridische problemen, voor
een groter deel door een vastberaden verdediging van het pand door de
vrouwenbeweging. Met zijn acties werd Van Agt de tolk van al die ‘verontruste en
verbitterde mensen’, die de culturele revolutie van de jaren zestig slechts zagen als
één grote teloorgang van alles wat waarde had in de samenleving. Bij een debat over
zijn beleid
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plaatste hij zijn houding in een wat groter verband door op te roepen tot een ‘ethisch
reveil’. Afgezien van een pleidooi voor herwaardering van oude waarden en normen
was dit vooral ook het teruggrijpen op een lange confessionele traditie: persoonlijk
geloofsleven was belangrijker dan politiek; ‘fatsoen’, burenhulp en naastenliefde
vermochten meer dan de staat.47 Het debat tussen Den Uyl en Van Agt werd een
gesprek tussen doven en het land kon genieten van een kabinet, waarin de
minister-president en de vice-minister-president persoonlijk symbool waren geworden
van twee diametraal tegenover elkaar staande opvattingen over inhoud en vorm van
de politiek. In 1977 viel dit kabinet dan ook uiteen.

De overwinningsnederlagen

De PVDA haalde met 33,8% van de stemmen haar beste verkiezingsresultaat ooit. De
samenwerkende confessionele partijen kregen onder aanvoering van Van Agt bijna
32%, waarmee aan de neergang van de electorale steun een einde was gemaakt.
Bovendien werd in deze verkiezingen zichtbaar dat de liberalen aan een opmerkelijke
opmars waren begonnen. Tussen 1948 en 1971 had hun partij - de Volkspartij voor
Vrijheid en Democratie - voortdurend rond de 10% van het electoraat weten te
trekken, maar nu schoot dat via ruim 14% in 1972 ineens door naar 18% in 1977.
Deze winst kon voor een deel worden toegeschreven aan de lijsttrekker, de jeugdige
Hans Wiegel, die sinds juli 1971 fractievoorzitter was van de VVD. Het was een man
die munt wist te slaan uit een voor Nederlandse begrippen verbluffend simplisme:
‘Ik ben nooit een man van ideologieën geweest, maar wel van een aantal globale
idealen. [...] Ik ben redelijk praktisch: ik ben ergens voor of tegen.’48

Wiegel speelde net als van Agt in op de weerzin van de bevolking tegen de
politisering van de samenleving, en hij wist ‘de zwij-
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gendemeerderheid’ te mobiliseren.49Het ideaal van het kabinet-DenUyl, de spreiding
van kennis, macht en inkomen, werd door hem aanhoudend bekritiseerd met verhalen
over het misbruik van de sociale zekerheid, de vanzelfsprekendheid van loon naar
werken, en de onredelijkheid van ‘progressieve’ mensen in het algemeen. Terwijl
vrijwel alle politieke partijen terugliepen in ledental, groeide de VVD: van 41 000 in
1972 tot 100 510 in 1978. De besprekingen over de vorming van het nieuwe kabinet
waren uiterst moeizaam. Hadden ze na de vorige verkiezingen in 1973 al 164 dagen
geduurd, in 1977 nam het 208 dagen om de hoogmoed van de sociaal-democraten
ten val te brengen: hun verkiezingsresultaat sloeg om in een ‘overwinningsnederlaag’
(naar de woorden Liesbeth van Vessem, de vrouw van Den Uyl, bij een vergelijkbare
situatie in 1986) doordat Van Agt de sociaal-democraten buiten de regering wist te
houden. Er kwam uiteindelijk een kabinet-Van Agt - met Wiegel als vice-premier -
dat steunde op een parlementaire meerderheid van CDA en VVD. Deze coalitie bleef
tot 1989 aan de macht.

Tot op de dag van vandaag blijft het kabinet-DenUyl even diepe als verdeelde emoties
oproepen, zowel grote genegenheid als diepe weerzin. Het is dan ook het enige
kabinet waar later een wetenschappelijk congres aan is gewijd, waarbij overigens de
uiteenlopende oordelen niet dichter bij elkaar zijn gekomen.50 Dit symboliseert in
elk geval het idee dat met dit kabinet een ‘historisch moment’ in de Nederlandse
politieke geschiedenis werd beleefd. De vraag is alleen in welke historische
ontwikkeling dit moment geplaatst moet worden.
In de eerste plaats bracht dit kabinet een nieuwe politieke cultuur, die tot dan toe

grotendeels in de straten van Amsterdam en de actualiteitenrubrieken op radio en
televisie was gaan bloeien,
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maar die nu doordrong tot wat van ouds gold als het politieke centrum: regering en
parlement. Daarmee was de ambitie van de politiek aanzienlijk verhoogd, de
samenleving was nu immers officieel ‘maakbaar’ verklaard en het was de taak van
de politiek om er vorm en richting aan te geven. Dat wil zeggen dat de politiek zich
indringender met de samenleving ging bemoeien. Tegelijkertijd ging de samenleving
zich steeds intensiever met de politiek bemoeien. In die zin was er sprake van een
politisering van de samenleving én een vermaatschappelijking van de politiek.
Aan deze wederzijdse doordringing van politiek en samenleving was ook een

krachtige verandering in politieke stijl en cultuur verbonden. Ministers waren geen
excellenties meer maar kregen nu voornamen, de waardering voor het compromis
verdween vrijwel, de gedreven expressie van politieke opvattingen en emoties werd
een belangrijke waarde op zichzelf. Al deze veranderingen hadden zich reeds
aangekondigd, met name rond het kabinet-Cals (1965-1966), maar werden nu
overheersend. De pacificatie was vervangen door de participatie, de democratie werd
niet meer gezien als een vorm van georganiseerd vertrouwenmaar van georganiseerd
wantrouwen, en de kwaliteit van de politiek werd niet afgemeten aan het bereiken
van consensus maar aan het vuurwerk der tegenstellingen. Dit waren belangrijke
veranderingen, die voor een goed deel zijn blijven gelden.
Een tweede conclusie moet ook worden getrokken: het kabinet is nogal mislukt,

ook naar eigen oordeel. Hier is een aantal verklaringen voor te geven. Ten eerste is
een kabinetsperiode van vier jaar te kort om in eenmoderne samenleving omvangrijke,
zichtbare veranderingen te realiseren. Het kabinet ging bovendien gebukt onder de
moeizame formatie en de nog lastiger verhoudingen tussen de partijen waarop het
moest steunen. En ten derde trad het aan, 1973, toen de oliecrisis duidelijk maakte
dat de
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internationale economie niet langer slechts fraaie groeicijfers produceerde: het kabinet
kwam te laat, gezien alle ambities begon het aan een mission impossible.
Nog geheel los van de vraag of het kabinet als geslaagd dan wel als mislukt

beschouwd dient te worden, is het van belang om op een aantal meer algemene
ontwikkelingen te wijzen. Dat was ten eerste het falen van de PVDA om te profiteren
van de ontzuiling: het effekt daarvan is grotendeels toegevallen aan de aanhoudend
groeiende VVD.51 Voor deze partij braken weer eens ‘gouden jaren’ aan. Ten tweede
bleek de PVDA niet in staat om de confessionelen te splitsen in een conservatief en
een progressief deel (en in het verlengde daarvan de samenleving op die wijze te
verdelen). In plaats van een tweedeling kwam het tot een driedeling.52 Voor een deel
was dat een moderne variant van de oude vierdeling, zij het dat protestanten en
katholieken nu samengingen (de oude Kuyper zou nooit hebben kunnen denken dat
zijn antithese nog eens hiertoe zou leiden). Deze driedeling leidde tot een politiek
bestel waarin liberalen en sociaal-democraten tegenover elkaar aan de uiteinden van
een wip zaten, met het CDA als spil: die partij bepaalde met wie zij wenste te regeren,
en op welke termen. Het resultaat hiervan laat zich aflezen uit het feit dat er tussen
1977 en 1994 onafgebroken een katholiek uit het CDAminister-president was: Dries
van Agt en, vanaf 1982, Ruud Lubbers. In 1990 sprak een katholiek lid van de
CDA-fractie dan ook terecht: ‘We run this country.’53 Wie zou dat hebben kunnen
denken in 1967, bij het eerste gesprek over een fusie tussen de drie confessionele
partijen, of in 1973, bij het aantreden van ‘het meest linkse kabinet ooit’?

Eindnoten:

1 J.M. den Uyl, ‘De kwaliteit van het bestaan’ in idem, Inzicht en uitzicht. Opstellen over economie
en politiek (red. Maarten van Rossem). Amsterdam: Bert Bakker, 1988, 132-143 (hier 142).

2 W. Albeda en W.K.N. Schmelzer, Bezitsvorming. Utrecht/Antwerpen: Spectrum, 1963.
3 JoopM. Roebroek enMirjamHertogh, ‘De beschavende invloed des tijds’. Twee eeuwen sociale

politiek, verzorgingsstaat en sociale zekerheid in Nederland. 's-Gravenhage: Vuga, 1998,
345-371.

4 Kees Schuyt en Ed Taverne, 1950. Welvaart in zwart-wit. Den Haag: Sdu, 2000, 278.
5 Congresdag op 4 oktober 1991 onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Akademie van

Wetenschappen. Een aantal bijdragen is gepubliceerd in JaarboekMediageschiedenis 3 (1991),
191-294 (hier 292).

6 J.Th.M. Bank, ‘De binnenlandse politiek’ in J.Th.M. Bank, J.J. Huizinga en J.T. Minderaa,
Delta: Nederlands verleden in vogelvlucht III (De Nieuwste tijd: 1813 tot heden), Groningen:
Nijhoff, 1993, 217-237.

7 Bob Dylan, The times they are a changin'. CBS 62251; Bob Dylan, Highway 61 revisited, CBS
62571.

8 ArthurMarwick, The Sixties. Cultural Revolution in Britain, France, Italy and the United States,
c. 1958-c.1974. Oxford/New York: Oxford University Press, 1998.

9 Peter van Rooden, Religieuze regimes. Over godsdienst en maatschappij in Nederland,
1570-1990. Amsterdam: Bert Bakker, 1996; Gerard Dekker, Joep de Hart en Jan Peters, God
in Nederland 1966-1996. Amsterdam: Anthos, 1997.

10 Herman Franke, De dood in het leven van alledag. Twee eeuwen rouwadvertenties & openbare
strafvoltrekkingen in Nederland. 's-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar, 1985, 72.

Piet de Rooy, Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813



11 C. Brinkgreve en M. Korzec, ‘Margriet weet raad’. Gevoel, gedrag, moraal in Nederland
1938-1978. Utrecht/Antwerpen: Spectrum, 1978, 84-85.

12 De eerste van een nieuwe serie was Inez van Eijk, Groot taal- en manierenboek voor op het
werk. Amsterdam: Contact, 1996. De in 1999 onder redactie van R. van Ditshuyzen verschenen
heruitgave van Hoe hoort het eigenlijk? (Bloemendaal, Becht) moest al snel worden herdrukt.

13 Ido Weijers, ‘De slag om Dennendal. Een terugblik op de jaren vijftig vanuit de jaren zeventig’
in Paul Luykx en Pim Slot (red.), Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren
vijftig. Hilversum: Verloren, 1997, 45-65; Evelien Tonkens, Het zelfontplooiingsregime. De
actualiteit van Dennendal en de jaren zestig. Amsterdam: Bakker, 1999. Zelfverantwoordelijke
zelfbepaling was het kernbegrip van de vooraanstaande pedagoog M.J. Langeveld.

14 Max Weber, Politik als Beruf. München: Duncker und Humblot, (1919), 1926.
15 Joop den Uyl, ‘Theorie en beweging’ (1956) in idem, Inzicht en uitzicht, 53-59, hier 56.
16 H.J.A. Hofland, Opmerkingen over de chaos. Amsterdam: Bezige Bij, 1964, 9 en 18.
17 Geciteerd naar Henk J. Meier,Dit hap-hap-happens in Amsterdam. Amsterdam: Arbeiderspers,

1966, 68; cf. Roel van Duyn, Het witte gevaar: een vademekum voor provoos. Amsterdam:
Meulenhoff, 1967; Coen Tasman. Louter Kabouter. Kroniek van een beweging 1969-1974.
Amsterdam: Babylon/De Geus, 1996; Niek Pas, Imaazje! De verbeelding van Provo 1965-1967.
Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2003.

18 Marja Wagenaar, De Rijksvoorlichtingsdienst. Geheimhouden, toedekken en openbaren.
's-Gravenhage, 1997, 220-227; cf. G. van Hall, Ervaringen van een Amsterdammer.
Amsterdam/Brussel: Elsevier, 1976, 184-191.

19 L. Aletrino e.a.,Mogen wij nog anti-Duits zijn? Amsterdam: Scheltema & Holkema, 1965.
20 Frank vanVree, In de schaduw van Auschwitz. Herinneringen, beelden, geschiedenis. Groningen:

Historische uitgeverij, 1995; Herman Vuijsje, Correct. Weldenkend Nederland sinds de jaren
zestig. Amsterdam/Antwerpen: Contact, 1997, 112-116; Ido de Haan, Na de ondergang. De
herinnering aan de jodenvervolging in Nederland 1945-1995. Den Haag: Sdu, 1997; J.A.A.
van Doorn, ‘De ondraaglijke braafheid van het herdenken’ in idem, De Draagbare Van Doorn,
Amsterdam: Prometheus, 1996, 189-198; J.A.A. van Doorn, Belast verleden. Over de
historisering van de publieke moraal. Den Haag: NWO, 2000.

21 J.B. Charles, Volg het spoor terug. Amsterdam: Bezige Bij, (1953) 1963, 19-21; cf. idem, Van
het kleine koude front. Amsterdam: Bezige Bij, 1962.

22 Harry Mulisch, De zaak 40/61. Amsterdam: Bezige Bij, 1961, 132.
23 Conny Kristel, Geschiedschrijving als opdracht. Abel Herzberg, Jacques Presser en Loe de

Jong over de jodenvervolging. Amsterdam: Meulenhoff, 1998, 246.
24 Richter Roegholt,Amsterdam in de 20e eeuw. Deel II (1945/1970). Utrecht/Antwerpen: Spectrum,

1979, 315.
25 Slotrapport van de commissie van onderzoek Amsterdam [Commissie-Enschedé]. 's-Gravenhage:

Staatsuitgeverij, 1967, bijlage 127-5.
26 Hans Tuynman, Full-Time Provo. Amsterdam: Bezige Bij, 1966, 22.
27 H. Daalder, Politisering en lijdelijkheid in de Nederlandse politiek. Assen: Van Gorcum, 1974,

9 en 37.
28 Philip van Praag, Strategie en illusie. Elf jaar intern debat in de PVDA (1966-1977). Amsterdam:

Spinhuis, 1991.
29 Cijfers CBS; J.A. Bornewasser, Katholieke Volkspartij 1945-1980, band II: Heroriëntatie en

integratie (1963-1980). Nijmegen: Valkhof Pers, 2000, 763; Daalder, Politisering, 51.
30 Frank van Vree, De metamorfose van een dagblad. Een journalistieke geschiedenis van de

Volkskrant. Amsterdam: Meulenhoff, 1996, 75.
31 Bornewasser, Heroriëntatie, 83.
32 Bornewasser, Heroriëntatie, 222.
33 Bornewasser, Heroriëntatie, 83.
34 Bornewasser, Heroriëntatie, 193 en 215.
35 Dik Verkuil, Een positieve grondhouding. De geschiedenis van het CDA. 's-Gravenhage: Sdu,

1992, 58.
36 Rutger Zwart, Gods wil in Nederland. Christelijke ideologieën en de vorming van het CDA

(1880-1980). Kampen: Kok, 1996.
37 H.-M.T.D. ten Napel, ‘Een eigen weg’. De totstandkoming van het CDA (1952-1980). Kampen:

Kok, 1992, 120.

Piet de Rooy, Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813



38 Robbert Ammerlaan, Het verschijnsel Schmelzer. Uit het dagboek van een politieke teckel.
Leiden: Sijthoff, 1973 294-298; Jan-Jaap van den Berg,Deining. Koers en karakter van de ARP
ter discussie, 1956-1970. Kampen: Kok, 1999.

39 Verkuil, Een positieve grondhouding, III; Bornewasser, Heroriëntatie, 479-480.
40 Hans Righart, ‘Een eeuw confessionele politiek?’ in Paul Luykx en Hans Righart (red.), Van

de pastorie naar het torentje. Een eeuw confessionele politiek. 's-Gravenhage: Sdu, 1991,
175-186 (hier 184); cf. Jacques van Doorn, ‘De onvermijdelijke presentie van de confessionelen’
in Jos de Beus, Jacques van Doorn en Piet de Rooy, De ideologische driehoek. Nederlandse
politiek in historisch perspectief. Amsterdam/Meppel: Boom, 1996, 98-135 (hier 132-133).

41 Wouter Gortzak, ‘Woord vooraf’ in idem (red.), De kleine stappen van het kabinet-Den Uyl.
Gesprekken met PVDA-bewindslieden. Deventer: Kluwer, 1978, 7-10 (hier 7).

42 Daniel de Lange, ‘culturele revolutie, een poging tot inhoudsbepaling’ (oorspr. inWending,
1969) inDe zestiger en zeventiger jaren: beweging en tegenbeweging. Amersfoort: De Horstink,
1977, 84.

43 Van Praag, Strategie en illusie, 175.
44 Verkuil, Een positieve grondhouding, 173.
45 Jan de Bruijn,Geschiedenis van de abortus in Nederland. Amsterdam: Van Gennep, 1979, 201.
46 Lodewijk Brunt, De abortusbrieven. Een analyse van post aan politici over het

abortus-vraagstuk. Meppel/Amsterdam: Boom, 1977, 56 en 68.
47 Bornewasser, Heroriëntatie, 622; cf. Verkuil, Een positieve grondhouding, 173 en De Bruijn,

Geschiedenis van de abortus, 214.
48 Jan Hoedeman, Hans Wiegel en het spel om de macht. Utrecht: Scheffers, 202.
49 Zie ook de honende rapportages over toespraken van Wiegel in Cherry Duyns, Lotgevallen.

Leiden: Tango, 1975, 53-93, aanvankelijk verschenen in de Haagse Post.
50 Jan Ramakers, Gerrit Voerman en Rutger Zwart (red.), Illusies van Den Uyl? De spreiding van

kennis, macht en inkomen. Amsterdam: Spinhuis, 1998. Overigens is in 1990 een bundel opstellen
verschenen over de eerste coalitie van katholieken en antirevolutionairen, het kabinet-Mackay
(1888-1891), waarin op de laatste pagina voorzichtig gewezen werd op dit kabinet als voorloper
van het CDA: Th.B.F.M. Brinkel, J. de Bruijn en A. Postma (red.),Het kabinet-Mackay. Opstellen
over de eerste christelijke coalitie (1888-1891). Baarn: Arbor, 1990.

51 Van Praag, Strategie en illusie, 249-250.
52 D.J. Elzinga en G. Voerman, Om de stembus.... Den Haag: Sdu, 1992, 144.
53 Geciteerd naar R. Koole en H.M. ten Napel, ‘De riante positie in het vermaledijde “midden”.

Confessionele machtsvorming op nationaal niveau’ in Luykx en Righart, Van de pastorie naar
het torentje, 72-92 (hier 72).

Piet de Rooy, Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813



262

IX Ideologische onderkoeling: 1973-2002

‘Nederlanders delen thans vooral het Nederlanderschap. Zo ging een
bovenpersoonlijk, sociaal of sociologisch mensbeeld teloor; de notie dat mensen in
de eerste en laatste plaats groepslid zijn. Het is verdrongen door een psychologisch
mensbeeld. Mensen ervaren zich steeds meer als hoofdzakelijk gevormd uit hun
individuele bagage, persoonlijke keuzes en voorkeuren, hun driften en gevoelens.
[...] Het gevolg van al deze bewegingen is een radicale depolitisering van de
maatschappij en een scherpe verkleining van het publieke domein.’
H.J. Schoo, De nieuwe kaaskop. (1999).

Nederland leek in de jaren zestig een land dat zich de luxe kon veroorloven niet al
te zwaar aan allerlei problemen te tillen. Symbolisch was dat het kabinet-Cals in
1965 al wilde beginnen aan de voorbereidingen op de eenentwintigste eeuw, wat
toch rijkelijk vroeg was. Waren er dan geen zorgen meer die iets dichterbij lagen?
Het aantal inwoners werd wat veel - halverwege dit decennium waren het er 12
miljoen geworden, twee keer zoveel als in 1910 - maar een echt probleem was dat
nu ookweer niet aangezien er voor iedereenwerk was: de geregistreerdewerkloosheid
daalde beneden de 1% van de beroepsbevolking.
Het was een signaal dat het goed ging met de economie en de vooruitzichten waren

nog beter: in 1960 verschenen de eerste berichten over de vondst van een enorme
aardgasvoorraad in het noorden van het land. Dezemoest zo snel mogelijk opgestookt
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worden, omdat binnen enkele decennia de komst van goedkope kernenergie verwacht
werd. Vandaar dat er vanaf 1964 een enorm leidingennet door Nederland werd
aangelegd, waarop vrijwel elk huis werd aangesloten. Vanaf dat moment was het
gebruik van warm water (voor bad en douche) geen probleem meer, maar bovenal
werd dit gas gebruikt voor verwarming. Zoals de komst van de televisie de inrichting
van de woonkamers veranderde - de eettafel stond niet meer in het midden; de bank
werd het belangrijkste meubelstuk -, zo werd nu de kolenkachel vervangen door
gaskachel of centrale verwarming, met als het even kon een open haard voor de
gezelligheid van ‘de vuurbeleving’. Het wooncomfort was hiermee in één klap enorm
toegenomen, of, zoals een vertegenwoordiger van de gassector tevreden opmerkte:
Nederland was een land geworden ‘met een ongekend hoog niveau van
gasbeschaving’.1 Er leek niet veel te klagen over te zijn. In 1967 vroeg de redactie
van De Gids aan ‘een aantal Nederlanders van verschillende generatie,
levensovertuiging en wereldbeschouwing’: ‘Heeft u ook zo'n last van onbehagen?’
Nou, eigenlijk niet, zo bleek al snel. Onbehagenwas volgens één deelnemer aan deze
enquête niet veel meer dan ‘het alibi van de niksdoener, de toeschouwer, de bourgeois
die blijft steken in de verbale solidariteit met de onderdrukten’.2

Hierop was één belangrijke uitzondering. Joke Kool-Smit analyseerde in haar
bijdrage aan De Gids, ‘Het onbehagen bij de vrouw’, op een even beheerste als
persoonlijke toon het verschil tussen mannen en vrouwen.3 De levensvervulling van
de man hing goeddeels af van diens eigen inspanning, de toekomst van de vrouw
echter van de man met wie ze trouwde. Voor de vrouw zat er dan ook weinig anders
op dan het eindeloze en chaotische huishouden zo redelijk mogelijk te doen, ‘alles
heel, schoon, opgeruimd en smakelijk’, ook voor haar eigen gemoedsrust, maar in-
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tussen maakte ze geen deel uit van de samenleving: ‘Een flink stuk
huwelijksproblematiek berust op het feit dat man en vrouw op het ogenblik een zo
verschillend leven leiden. En als men dit uit de wereld wil helpen, moet men zorgen
dat hun levens op elkaar gaan lijken.’4

Dit vroeg om een politiek programma waarin het er niet om ging dat vrouwen ook
mochten gaan werken, maar dat ook mannen hun leven moesten aanpassen: beiden
dus bijvoorbeeld een dertigurige werkweek, opdat arbeid en huishouden zoveel
mogelijk eerlijk verdeeld kon worden. Het artikel was het startsein voor de tweede
feministische golf, die in oktober 1968 gestalte kreeg in de oprichting van de
actiegroep Man Vrouw Maatschappij.5

De cultuur van gelijkheid

Het gelijkheidsideaal dat hier naar voren kwam, beperkte zich niet tot het persoonlijk
leven, maar zou meer algemeen de samenleving doortrekken. Juist in deze jaren
kwam wetgeving tot stand die een zeer belangrijk effect zouden hebben op het
verkleinen van sociale ongelijkheid. Dit was ten eerste de Algemene Bijstandswet
(in 1962 ingediend, in 1965 in werking getreden), die de Armenwet van 1912 verving,
maar daar sterk van afweek. Voor het eerst werd nu ronduit verklaard dat de overheid
de plicht had mensen in moeilijke tijden bij te staan, als uiting van ‘menselijke
solidariteit’. Bovendien zouden de schamelheid en vernedering die altijd aan
armenzorg gekleefd hadden, voortaan vermeden worden. Marga Klompé, minister
van Maatschappelijk Werk, verklaarde in het parlement: ‘Ik wilde een wet maken,
mijnheer de Voorzitter, waarop iedere burger een beroep zou kunnen doen, met
opgeheven hoofd, en waardoor hij niet in een atmosfeer zou worden geplaatst, die
in strijd zou zijn met zijn vrijheid en met de waardigheid van zijn menselijke
persoon.’6
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De uitkering moest ook voldoende zijn om te voorzien in de noodzakelijke kosten
van levensonderhoud en dat was meer dan voedsel en onderdak; er zou namelijk ook
rekening worden gehoudenmet ‘al die onkwantificeerbare zaken in elk mensenleven,
dat sigaartje en een bloemetje op tafel, een klein beetje ontspanning en een cadeautje
van een gulden voor een jarig nichtje...’. Het (onverwachte) gevolg van de wet was
dat met deze zorgplicht ‘de staat als het ware in een concurrentiepositie met mannen
getreden was’. Vrouwen konden nu eisen stellen aan hun echtgenoot en in geval van
onoverkomelijke problemen was het makkelijker geworden om te scheiden: dankzij
deze bijstandswet waren ze in laatste instantie niet afhankelijk van alimentatie.7

Daarnaast was de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering van G.M.J.
Veldkamp, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, (in 1962 ingediend, in
1967 in werking getreden) van groot belang. Deze wet diende de oude Ongevallenwet
te vervangen en opnieuwwas de verandering fundamenteel: volgens deze wet immers
had ieder mens ‘recht op zelfontplooiing’ en dat moest betekenen dat ook ‘zieke,
invalide en gehandicapte mensen, ondanks hun lichamelijke ongelijkheid, toch
maatschappelijk zoveel mogelijk gelijke kansen dienen te hebben als gezonde
mensen’.8 Aanvankelijk was de wet bedoeld voor werknemers, maar vanaf 1977
feitelijk uitgebreid tot alle burgers. Deze wetten waren ingediend door katholieke
politici, maar opvallend is de zeer ruime steun ervoor in het parlement. Het
gelijkheidsdenken was in het begin van de jaren zestig niet het exclusieve bezit van
één partij, maar zeer breed aanwezig.
Het uitdragen van een gelijkheidscultuur - zoals gesymboliseerd in het motto

‘spreiding van kennis, macht en inkomen’ - door het kabinet-Den Uyl was dan ook
niet zozeer iets nieuws, al brachten de progressieven er duidelijk meer tempo en
diepgang
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in, zowel op nationaal als internationaal terrein. Vanaf 1971 was 1% van het nationaal
inkomen besteed aan hulp aan de derde wereld, in 1973 werd dit verhoogd tot 1,5%
(de hulp tussen 1973 en 1977 steeg van 1150 miljoen gulden tot 3019 miljoen),
waarbij de ontwikkelingshulp bovendien meer dan tevoren gericht werd op het
bereiken van de allerarmsten.9 Op binnenlands terrein was van belang dat de regering
in 1974 een stevig verband legde tussen de loonontwikkeling en de hoogte van de
uitkeringen. Door de zogeheten netto-nettokoppeling werkten verbeteringen in het
minimumloon ook door in de uitkeringen, waaronder de bijstandsuitkeringen.10 Een
stijgende welvaart kwam hierdoor vrijwel automatisch de gehele bevolking ten goede.
Nog een stap verder echter ging de gedachte om te streven naar eigentijdse vormen

van socialisme, zij het gehuld in de vaak nostalgische termen van vroeger. Het
kapitalisme had volgens sommigen de wereld op zijn kop gezet, men zuchtte onder
de vloek van een arbeidsmoraal waar alleen de werkgevers beter van werden. Men
leefde om te werken, terwijl dat natuurlijk juist andersom diende te zijn. Een
belangrijke vakbond kwam in 1974 met de beleidsnota Fijn is anders, waarin zonder
omwegen werd verklaard: ‘De Industriebond NVVwil een socialistische samenleving
op basis van arbeidsdemocratie.’11 Dit betekende dat gestreefd moest worden naar
het volledig loskoppelen van arbeid en inkomen. Was eigenlijk niet elke
maatschappelijke activiteit van belang, werd de kwaliteit van de samenleving niet
bepaald door ‘de kwaliteit van de relaties tussen mensen onderling’? In het verlengde
hiervan maakte zich zelfs een zeker anti-industrieel ethos van de progressieven
meester, zij zagen meer in de sterke opbouw van de dienstverlening in de non-profit
sector (onderwijs, maatschappelijk werk, sociaal-cultureel werk).
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Dit ideaal, gerijpt tijdens de voorspoed van de jaren zestig, werd wel op een
buitengewoon ongelukkig moment tot politiek verheven: in 1973 waren als gevolg
van de oliecrisisde gouden jaren plotseling voorbij. Politici hadden lange tijd bij
wijze van spreken nauwelijks om hoeven kijken naar de economie, ze konden zich
druk maken over de verdeling van het geld, maar vanaf het rampjaar 1973 vertoonde
de overheidsbegroting elk jaar een tekort. Aan het eind van de eeuw was de
staatsschuld tot ver boven de 500miljard gulden gestegen, met een jaarlijkse rentelast
van 30 miljard. Pas in 2000, tijdens het tweede kabinet-Kok, kwam de begroting
weer in evenwicht.

Economie

Een waarschuwing was al in 1971 gekomen (dollarcrisis), maar het werd ernst in
1973 met de eerste oliecrisis, in 1979 gevolgd door een tweede, waarbij de
energieprijzen sterk stegen. Nederland had bovendien in 1973 nog (een beetje) extra
te lijden van een olieboycot door de OPEC-landen wegens de steun van Nederland
aan Israël.12De distributie van benzine was in voorbereiding en particulierenmochten
enkele zondagen geen gebruik maken van hun auto. Dit laatste was een prettig
verschijnsel overigens, waarbij ineens bleek hoezeer het leven op straat geheel was
ingericht op de autoterreur. Maar verder waren het vreemde tijden. Premier Den Uyl
sprak Nederland op 3 december 1973 op de televisie toe: ‘Wij moeten beseffen met
elkaar dat wij niet kunnen doorgaan met het verbruik van beperkte voorraden
brandstoffen en grondstoffen zoals wij in de laatste kwarteeuw hebben gedaan. Zo
bezien, keert de wereld van voor de oliecrisis niet terug. Wij zullen ons blijvend
moeten instellen op een levensgedrag met een zuiniger gebruik van energie.’13
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Nog even werd gedacht dat het voldoende was om de thermostaat van de centrale
verwarming een graadje lager af te stellen en een warme trui aan te trekken, maar
het drong steeds meer door dat er werkelijk een tijdperk was afgesloten: de jaren
zestig waren nu definitief voorbij. Om de werkloosheid onder controle te houden
werd resoluut het oude recept van Keynes toegepast: de overheid ging meer uitgeven.
De economische theorie, die zo goed had uitgelegd wat er in de jaren dertig had
moeten gebeuren, bleek nu echter niet te werken. Alle cijfers die naar bovenmoesten
(economische groei, aantal arbeidsplaatsen) daalden, alle cijfers die naar beneden
moesten (werkloosheid, uitkeringen sociale zekerheid, financieringstekort, inflatie)
stegen. Het dieptepunt van the Dutch disease viel in 1982: de economische groei
was teruggelopen naar 1,2%, de werkloosheid lag op ongeveer 12% van de
beroepsbevolking en bedrijven gingen aan de lopende band failliet: alleen al in 1982
ging het om zo'n 7000 ondernemingen, wat twee à drie keer zo hoog was als
‘normaal’. Het ‘financieringstekort’ van de overheid liep in vijf jaar op tot ongeveer
10% van het nationaal inkomen. Aflossingen van staatsleningen waren de grootste
post op de rijksbegroting geworden.14Het was weer crisis geworden; de belangstelling
voor de jaren dertig nam onmiskenbaar toe.15

Daar kwam bij dat de politiek even buiten bedrijf was. Na de val van het
kabinet-Den Uyl in 1977 had het CDAwel weer het centrum van de macht in handen,
maar deze zeer verdeelde partij wist niet goed wat daarmee te doen. Bezuinigingen
waren eigenlijk uitgesloten, omdat ter wille van de linkervleugel duidelijk gemaakt
moest worden dat het CDA minstens zo'n ‘sociaal gezicht’ had als de PVDA. De VVD
drong niet erg aan, omdat zij het CDA wilde bewijzen dat er met Wiegel veel beter
te regeren viel dan met Den Uyl. Deze partijen hieven gezamenlijk wel luide
klaagzangen aan over de ontreddering waaraan de staat ten prooi was ge-
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vallen, maar veel deden ze er niet aan. Afgesproken bezuinigingen werden door de
ministers en hun departementen massaal ontdoken; net zoals in de jaren dertig was
dit weer een periode van buitengewoon creatief boekhouden.16 De PVDA likte haar
wonden en zocht binnen en buiten de partij vooral naar de schuldigen aan de
nederlaag.
Door de ontzuiling was ook de corporatieve ordening in het ongerede geraakt.

Werkgevers en werknemers lieten zich weinig meer zeggen door de politiek, zoals
zij het trouwens ook niet langer eens waren over wat er aan de politiek gezegd moest
worden. Ook zij waren aan het polariseren geslagen en voerden een vrijwel klassieke
klassenstrijd. Daartoe hadden beide partijen sinds het midden van de jaren zestig hun
organisaties ook verstevigd. Katholieke en protestantse werkgevers waren in 1967
nauw gaan samenwerken en in 1970 gefuseerd tot het Nederlands Christelijk
Werkgeversverbond, dat nauw samenwerkte met in 1968 eveneens uit een fusie tot
stand gebrachte ‘neutrale’ Verbond vanNederlandse Ondernemingen (in 1995 zouden
zij één organisatie vormen). Aanwerknemerskant fuseerden het sociaal-democratische
NVV en het katholieke NKV in december 1975 tot de Federatie Nederlandse
Vakbeweging (FNV). Na lange aarzeling wenste het protestantse CNV zelfstandig te
blijven.
Gezamenlijk en in vereniging brachten deze organisaties zeer verdeelde adviezen

uit over hoe het nu verder moest, fabrieken werden bezet (Enka in 1972 was het
eerste bedrijf dat bezet werd door de werknemers) en het aantal stakingsdagen liep
nogal op. De fundamentele veranderingen in het politieke bestel, de vrij abrupte
ontzuiling en het snelle verval van het corporatieve overlegmodel brachten wel veel
handelingsvrijheid, maar ook veel stuurloosheid.17 Dat deze voor Nederlandse
verhoudingen zo opmerkelijke situatie zo lang kon duren, was voor een deel het ge-
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volg van de enorme opbrengsten van het aardgas (tussen 1972 en 1982 oplopend van
ongeveer 0,5 miljard naar ruim II miljard per jaar). Hiermee viel veel af te kopen en
te maskeren.
In 1982 kwam evenwel het keerpunt in de verhoudingen. In de woorden van de

voorman van de FNV, de latere minister-president Wim Kok: ‘Als we nu met een
stijging van 150 000 werklozen per jaar de bakens niet gaan verzetten, dan verzuipen
we met man en muis.’18

Geholpen door het aantreden in dat jaar van een nieuwe, krachtige regering onder
leiding van de CDA-politicus Ruud Lubbers, besloten werkgevers en werknemers tot
een nieuwe pacificatie, waarbij twee ‘gruwelijke taboes’ tegen elkaar werden
afgeruild. De werknemers waren bereid af te zien van het mechanisme waarbij
stijgende prijzen automatisch in hun loon werd doorberekend (de ‘automatische
prijscompensatie’), de werkgevers waren bereid te praten over herverdeling van
arbeid, dat wil zeggen dat zij zich niet langer zouden verzetten tegen
arbeidsduurverkorting en deeltijdarbeid. Deze afspraak, op 19 november 1982 bij
de voorzitter van de werkgevers thuis gemaakt - vandaar dat ze bekendstaat als het
Akkoord van Wassenaar -, had verreikende gevolgen. Op het eerste gezicht leverde
de overeenkomst niet veel op, maar was ze meer een belangrijk signaal dat er nu
toch echt iets moest gebeuren. De urgentie daarvan was bovendien alleen maar
toegenomen doordat de Europese financiële en economische samenwerking inmiddels
steeds meer gewicht had gekregen: in 1970 verwierf de Europese Gemeenschap eigen
financiële middelen; in 1973 vond een eerste uitbreiding van de Gemeenschap plaats
met Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken; in 1979 kwam het EuropeesMonetair
Stelsel tot stand, waardoor in feite de Nederlandse gulden sterk verbonden werd met
de Duitse mark. Gegeven het feit dat 75 à 80% van de Nederlandse internationale
handel betrek-
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king had - en heeft - op de Europese Gemeenschap, moest dit leiden tot een
anti-inflatoir beleid (wat een net woord was voor bezuinigingen).
Misschien nog wel belangrijker was de noodzaak om de structuur van de

Nederlandse economie sterk te verbeteren en te moderniseren. Veel bedrijven waren
alleen nog met allerlei subsidieregelingen in leven gehouden (scheepsbouw, textiel),
maar die legden nu in hoog tempo het loodje. In het algemeen daalde de
werkgelegenheid in de industrie sterk. De ‘overtollige’ arbeiders werden echter niet
‘werkloos’ verklaard, maar ‘arbeidsongeschikt’. Dit leverde voor de tussen de 800
000 en 1 miljoen betrokkenen een gunstiger uitkering op. Het ging hier, zo werd wel
gezegd, om ‘de gouden handdruk voor de gewone man’.19 De verzorgingsstaat
verstrekte dus wel veel uitkeringen, maar dat leidde niet tot meer werkgelegenheid.
Bij ongewijzigd beleid dreigde een situatie te ontstaan waarin de werkloosheid alleen
maar verder zou stijgen en de financiering van sociale zekerheid in gevaar kwam.
Het waren dit soort overwegingen die achter het Akkoord van Wassenaar zaten, ook
al wilde de achterban van beide onderhandelaars daar nog nauwelijks van weten.
Langzaam maar zeker kreeg het Akkoord effect. De laatste vijftien jaar van de

twintigste eeuw steeg het aantal banen met gemiddeld 1,6% per jaar. Dat was the
Dutch miracle. Overigens is het opmerkelijk dat het aantal banen weliswaar toenam,
maar het totaal aantal gewerkte uren nauwelijks (tussen 1960 en 1994 met slechts
4,6%).20 Dit komt door de algemene verkorting van de arbeidsduur en de sterke
toename van oproep- en deeltijdbanen, waarvan vooral vrouwen gebruik hebben
gemaakt. Gevoegd bij een verlenging van de schoolperiode en vervroegde
pensionering betekent dit dat de beschikbare arbeid evenwichtiger werd gespreid
over de bevolking. Tegelijkertijd is die arbeid een stuk in-
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tensiever geworden, een mechanisme waar de socialisten al op gewezen hadden bij
de invoering van de achturige werkdag. Uit allerlei enquêtes blijkt dat meer dan 90%
van de Nederlanders die werken tevreden is over hun baan, al zeggen ze tegelijkertijd
dat de werkdruk hoog is.21 Deze omvangrijke herstructurering van economie en
arbeidsmarkt, zo moet hier verder aan worden toegevoegd, is niet alleen het product
van eigen inspanning, maar is ook zeer bevorderd door het herstel van de
internationale economie.

Politiek

Zoals de economie een periode had van klassenstrijd, waarna gezamenlijk de
modernisering van het bedrijfsleven ter hand werd genomen, zo zou ook de politiek
na een periode van uit de hand lopende polarisatie geleidelijk weer tot stabiliteit
komen. De PVDA en VVD behandelden elkaar als onverenigbare tegenstanders,
waarmee ze gezamenlijk de klassenstrijd op politiek niveau hadden getild.
Daartussenin zat het CDA, dat wanhopig probeerde het midden te behouden en één
partij te worden. Vooral dit laatste viel niet mee, dankzij een erg lastige linkervleugel.
Deze vleugel zette eigenlijk de strijd voort die in confessionele kring gewoed had
tussen ‘christelijke radicaliteit’ en ‘eigen, christelijke radicaliteit’. Naarmate het
tweede steeds meer op gewone politiek ging lijken, werd door de linkervleugel het
eerste steeds belangrijker gemaakt in een zelfgekozenmissie om het CDA, Nederland,
zo niet de wereld tot het goede te dwingen. Omdat het kabinet slechts over een krappe
meerderheid in het parlement beschikte, was het belang van deze kleine vleugel
buitenproportioneel groot. Als ze met de oppositie zoumeestemmen, viel het kabinet;
alleen daarom al vormde zij voor de PVDA een vrijwel permanente uitnodiging om
de oppositie op het scherpst van de snede te voeren. Het sociaal-
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economisch beleid van de coalitieregering ondervond veel kritiek, maar dankzij veel
schikken en plooien was dat nog min of meer uit te voeren. De werkelijke problemen
ontstonden op het gebied van de vredes- en veiligheidspolitiek, dat in Nederland
merkwaardigerwijs het belangrijkste criterium was geworden om radicaliteit als
zodanig aan af te meten.
Al in de jaren zestig was de belangstelling voor buitenlandse politiek - in Nederland

doorgaans niet erg groot - toegenomen. Voor een deel was dit het gevolg van het
groeiende besef van de samenhang in de wereld: men leefde immers in een global
village? Dit was zowel duidelijk geworden in het verzet tegen de Vietnampolitiek
van de Verenigde Staten als in de kritiek op de NAVO waar fascistische landen deel
van uitmaakten, en waardoor indirect koloniale onderdrukking werd ondersteund.
Tegelijkertijd echter was deze belangstelling ontdekt als middel om in het binnenland
het establishment onder druk te zetten, om eigen progressiviteit en radicaliteit aan
te demonstreren. Begin jaren zeventig vervluchtigde de belangstelling weer: in 1973
werd de Vietnamoorlog beëindigd en in de Koude Oorlog trad een dooi in met de
ondertekening door 33 Europese staten, en de VS en Canada van de Akkoorden van
Helsinki over veiligheid en samenwerking in Europa (1975). In mei 1977 werd
evenwel bekend dat in de VS werd nagedacht over de productie van een nieuw
stralingswapen, de neutronengranaat, dat bedoeld was om de achterstand in
conventionele bewapening in Europa ten opzichte van de Sovjet-Unie te compenseren.
In heel West-Europa rees verzet tegen dit wapen dat, zoals polemisch werd gesteld,
mensen doodde maar gebouwen onbeschadigd liet.
Vooral in Nederland nam het verzet een grote omvang aan. Het werd op gang

gebracht door de CPN, die bezig was aan een wanhoopscampagne tegen de electorale
ondergang (bij de verkiezin-
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gen van 1977 waren ze teruggevallen van 7 naar 2 kamerzetels). Zij verklaarde zich
solidair met ‘de vredespolitiek van de Sovjet-Unie’ en organiseerde ‘een
massa-beweging tegen de bewapeningswedloop en de atoomchantage’, waartoe zij
de actiegroep Stop de Neutronenbom oprichtte.22 Het werd een groot succes: een
petitionnementactie leverde meer dan een miljoen handtekeningen op. De president
van de Verenigde Staten, Jimmy Carter, liet overigens in april 1978 weten dat nadere
overdenking en bijbelstudie hem hadden doen besluiten van dit wapen af te zien.23

Dit was nog maar het begin van de verspreiding van een brede morele afwijzing van
kernenergie in het algemeen en kernbewapening in het bijzonder.
In december 1979 besloot de NAVO, in reactie op de plaatsing van SS-20-raketten

door de Sovjet-Unie, om kruisvluchtwapens te plaatsen in Europa. De consequentie
hiervan was dat Nederland 48 van deze wapens op eigen grondgebied zou moeten
stationeren. De Nederlandse politiek raakte internationaal gezien zeer geïsoleerd en
op nationaal niveau diepgaand verdeeld over deze kwestie. Pas na veel uitstel en met
de meest grote moeilijkheden viel in november 1985 het besluit om tot plaatsen over
te gaan.24 Deze keer waren het niet de communisten, maar de kerken (protestants en
katholiek) die een enorme actie op touw zetten. Een bescheiden gezelschap uit die
kringen, het Interkerkelijk Vredesberaad, had besloten zich op één thema te
concentreren om meer mensen te bereiken. Dit IKV werd de dragende groep binnen
een breder Komitee Kruisraketten Nee, dat actie begon te voeren onder het motto
‘Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland’. Als een
tovenaarsleerling riep dit krachten op die nauwelijks meer te beteugelen waren: in
november 1981 vond een demonstratie plaats waar 400 000 mensen aan deelnamen,
twee jaar later een half miljoen. Het waren de groot-
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ste demonstraties die in Nederland zijn gehouden. Een ‘volkspetionnement’ tegen
kernwapens in het algemeen tekenden in 1985 bijna vier miljoen mensen.25 Het ging
hier grotendeels om een emotionele afwijzing van kernbewapening, een afwijzing
zelfs van rationele afwegingen over oorlog en vrede als zodanig, gevoegd bij het
teruggrijpen op een lange traditie van neutralisme.26 Dit verschijnsel werd wel als
Hollanditis aangeduid. Tot daadwerkelijke plaatsing kwam het overigens niet, door
de snelle resultaten van de gesprekken tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie
die in december 1987 uitmondden in ondertekening door president Ronald Reagan
en sovjetleider Michail Gorbatsjov van het INF-verdrag. Bijna twee jaar later viel de
Berlijnse muur. Opnieuw zakte daarop de belangstelling voor vredes- en
veiligheidsproblemen snel in elkaar.
Opmerkelijk was dat de beweging op gang werd gebracht door twee groepen die

nog slechts een marginale betekenis hadden in het politieke bestel, communisten en
kerken, maar zij grepen een kans die hun als het ware geboden werd door de grote
onzekerheden in het politieke bestel. Het was een uitgelezen onderwerp voor vrijwel
iedereen om het CDA onder druk te zetten: binnen die partij kon men er de ‘eigen,
christelijke radicaliteit’ mee vorm geven, buiten die partij de eigen progressiviteit.
Het was de laatste mogelijkheid om Nederland te verdelen in een progressief en een
conservatief deel. Toen - mede door de internationale ontspanning - duidelijk werd
dat deze poging mislukt was, verdween alle opwinding weer net zo vlug als ze was
opgekomen. Vanaf dit moment zouden de politieke tegenstellingen in Nederland in
verbluffend snel tempo vervagen. Een lange periode van ideologische onderkoeling
trad in.
Symbolisch voor deze ontwikkeling was de houding ten opzichte van Beatrix. Bij

haar huwelijk in 1966 te Amsterdam met Claus
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von Amsberg werd zij getrakteerd op rookbommen, ter gelegenheid van haar
inhuldiging als vorstin in 1980 waren er grote rellen in diezelfde stad (vooral gedragen
door krakers en punkers), maar tijdens een bezoek in 1988 op Koninginnedag liep
zij vrijwel onbegeleid over straat, hartelijk toegejuicht en door een jongeman uit het
publiek zelfs gekust. De bekroning van deze eenheid lag in het voetbaloranje. Na op
het wereldkampioenschap in 1974 door Duitsland te zijn uitgeschakeld, zorgde het
Nederlands elftal in 1988 voor een absoluut feest door het verslaan van Duitsland in
de halve finale van het Europees kampioenschap: 2-1 door een doelpunt van Marco
van Basten. Het was na 1945 ‘de tweede bevrijding’.27 ‘Nederland’ was nu op zijn
minst één in euforie.

Consensus in de polder

Demate van eensgezindheid die over het land was neergedaald, werd door een aantal
intellectuelen zelfs verontrustend groot gevonden. Zoals Van Eeden ruim een eeuw
eerder geldaagd had over het oprukken van de saaie en vulgaire ‘alledaagschheid’,
zo miste men nu de tegenstellingen, het levendige debat, voor een deel zelfs de rellen
die de jaren zestig zo interessant hadden gemaakt. In 1990 bijvoorbeeld verscheen
in NRC Handelsblad een paginagroot artikel van de dichter en historicus J.W.
Oerlemans, waarin hij betoogde dat er ‘iets fundamenteels mis [was] met onze
zelfvoldane parlementaire democratie’. De kern van zijn kritiek was dat eigenlijk
iedere ideologie vervaagd was. Politieke partijen beschikten niet meer over
‘ondubbelzinnige beginselen en dus evenmin over een duidelijke waardenhiërarchie’.
Iedereen was het met elkaar eens; politici werden alleen nog voortgedreven door
eigenbelang of ijdelheid, en meestal beide.28 Hij kreeg nog meer gelijk dan hij al
vreesde te hebben.
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In 1989 vormden CDA en PVDA een coalitieregering onder leiding van Ruud Lubbers.
Dit was voor de PVDA een gemengd genoegen: enerzijds was er, na twaalflange jaren
vergeefse oppositie, de vreugde over de terugkeer naar het hoogste niveau in de
politiek, anderzijds was er het knagende gevoel dit te danken te hebben aan het CDA,
een partij die een ‘verkeerd verleden’ had, de partij immers die het kabinet-Den Uyl
had laten vallen, vervolgens samen met de VVD ernstig bezuinigd had op de sociale
zekerheid en ten slotte ook nog eens bereid was geweest om kruisraketten te plaatsen.
Voor velen in de PVDA was het CDA zelfs een partij die er eigenlijk niet had mogen
zijn.
De politiek leider van de sociaal-democratenWimKokwerdminister van Financiën

en daarmee bij uitstek verantwoordelijk voor een stringent financieel beleid om aan
de voorwaarden te voldoen die golden voor deelname aan de nieuwemunt in Europa,
de euro. Dit was een moeilijk afscheid van een oppositioneel verleden, alleen achteraf
verzoet door de dramatische nederlaag van het CDA bij de daaropvolgende
verkiezingen van 1994; onder andere door een mislukte wisseling in het
partijleiderschap ging deze partij terug van 35 naar 23% van de stemmen.29

De volgende stap was dat na deze verkiezingen Wim Kok een ‘paarse’ coalitie
formeerde met de VVD, in de periode-Den Uyl nog afgeschilderd als de klassevijand,
en D66. Dit was zo mogelijk nog opmerkelijker dan het herstel van de samenwerking
in 1989met het CDA, maar ook op wat langere termijn gezien was deze samenwerking
tussen sociaal-democraten en liberalen voor de Nederlandse verhoudingen uiterst
bijzonder. In 1913 was er wel gestreefd naar een dergelijke coalitie, maar dat was
mislukt en is sindsdien nooit meer ter sprake gekomen.30 Het was de eerste regering
sinds 1918 waaraan geen confessionelen deelnamen: voor het eerst in driekwart eeuw
was de confessionele deelname aan het
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landsbestuur niet meer vanzelfsprekend. Daarmee leken de jaren negentig in het
teken te staan van het overbruggen van nagenoeg alle ideologische verschillen die
sinds de tweede helft van de negentiende eeuw waren ontstaan. De Verlichting
zegevierde over de confessionelen en bovendien was de klassenstrijd nu definitief
ten einde. Dit alles was zo ongewoon dat Kok als minister-president nadrukkelijk
verklaarde dat dit ‘een gewoon kabinet’ was, maar als PVDA-leider vervolgens in
1995 wel een rede hield waarin hij naar voren bracht: ‘De oude ideologie blijkt niet
in staat afdoende antwoord te geven op sleutelvragen van deze tijd. Het afschudden
van ideologische veren is voor een politieke partij als de onze niet alleen een
probleem, het is in bepaalde opzichten ook een bevrijdende ervaring.’31

Maar was nu ieder ideologisch verschil werkelijk vervaagd in een soort zwart gat
van politieke consensus, was Nederland daarmee een eenpartijstaat geworden waarin
slechts groepen rivaliserende politici te onderscheiden waren, alleen nog
voortgedreven door ijdelheid en persoonlijk belang? Een dergelijke analyse is
misleidend, vooral omdat ze gebaseerd is op de gedachte dat de politieke stromingen
van oudsher een bepaalde ideologie hebben, die in de loop der tijden wel wordt
aangepast aan de veranderende omstandigheden, maar in essentie gelijk blijft. Dat
is echter niet het geval, zoals een voorbeeld moge verduidelijken. Een hoge bicyclette
kan weliswaar als een fiets worden beschouwd, maar is alleen nog genealogisch
verbonden met de moderne mountainbike of vouwfiets: alle onderdelen zijn anders
geworden. Zonder de voorgeschiedenis zijn moderne exemplaren niet te begrijpen,
zoals omgekeerd de eerste constructeur van de loopfiets zich geen enkele voorstelling
had kunnen maken waartoe zijn onhandige apparaat toe zou leiden.
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Met een ideologie is iets vergelijkbaars aan de hand. Vanaf het begin is het geen
gesloten geheel: het is zelfs de vraag of een ideologie wel een ‘begin’ heeft en of
veel van datgene wat daarover gezegd wordt niet vooral als een ‘oorsprongsmythe’
moet worden gerelativeerd. Iedere stroming baseert zich op een bont, onaf en veelal
intern-tegenstrijdig gedachtegoed, dat zich voortdurend ontwikkelt op grond van
onderlinge discussie in een politieke familie, in reactie op de veranderende
omstandigheden en met een schuin oog naar datgene wat er in concurrerende families
gebeurt. Beschouwingen die ‘het einde van de ideologie’ aankondigen of over
ideologische ‘vaagheid’ klagen, schieten dan ook vaak tekort, omdat ze te weinig
oog hebben voor de voortgaande en meestal weinig doelgerichte reconstructie van
ideologische opvattingen.
Het gebruik van ideologieën is wel onderworpen aan een conjunctuurbeweging.

In sommige perioden is het een onovertroffen middel om vrienden bijeen te houden
en zich scherp te onderscheiden van de vijand. Vandaar dat de hoogste ideologische
activiteiten in de Nederlandse geschiedenis te zien vielen in de periode 1870-1910,
toen moderne partijvorming plaatsvond, en in de periode 1960-1975, toen de
ontzuiling een eind maakte aan traditionele banden en verhoudingen en nieuwe
gevonden moesten worden. Het waren dan ook de perioden waarin de partijleiders
zich zelf met dit handwerk bezighielden; in rustiger tijdenwerd dit meestal overgelaten
aan een enkele intellectueel die daar aardigheid in had. Als we met deze inzichten
de laatste periode van de Nederlandse geschiedenis nog eens overzien, dan is vooral
opvallend hoe centraal in de ontwikkelingen de discussie is geweest rond het begrip
‘maakbaarheid’ van de samenleving.32

De liberale staat, die halverwege de negentiende eeuw tot stand kwam, maakte
het mogelijk dat zich binnen het koninkrijk verschillende ‘naties’ ontwikkelden, de
verschillende zuilen. Het be-
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lang van deze zuilen blijkt wel uit het feit dat waarschijnlijk de helft van de bevolking
niet tot een zuil gerekend kon of wenste te worden, maar dat zij alleen daarom al niet
meetelde: juist deze amorfe groep werd verantwoordelijk gesteld voor het oprukken
van een gedachteloze en zedeloze moderne cultuur, voor de even verschilloze als
vulgaire ‘alledaagschheid’. Een dergelijke cultuur, verspreid door de markt (vooral
op het brede terrein van informatie en amusement), was bij uitstek gericht op een zo
groot mogelijk publiek en legde dus per definitie minder de nadruk op dat wat mensen
verdeelde, maar op al datgene wat zij gemeenschappelijk hadden dan wel konden
verwerven. Naarmate dit democratiserende en natievormende effect van de moderne
cultuur toeneemt, neemt tegelijkertijd de cultuurkritische verwerping ervan toe, vaak
in de vorm van een aanval op de Amerikaanse massacultuur, die in wezen slechts
betekenisloze producten zou voortbrengen. Het behoren tot een zuil was niet alleen
een ideologische, maar ook een sociaal-culturele norm. Verzet tegen de verzuiling
en verzuildheid was wel aanwezig, maar vrijwel voortdurend veroordeeld tot een
marginaal bestaan.
De pacificatie tijdens de Eerste Wereldoorlog betekende dat de zuilen zich

neerlegden bij de nieuwe verdeling: de verzuildheid werd een onveranderlijk gegeven.
Veel van de frustratie van de sociaal-democraten na 1918 kan verklaard worden uit
het feit dat het hun zowel grote moeite kostte om deze onveranderlijkheid te
accepteren, als te berusten in het feit dat ze na Troelstra's revolutiepoging buiten de
pacificatie werden gehouden. Groot was dan ook de voldoening toen ze, na een
diepgaande aanpassing van hun ideologie (en de zoveel gematigder hantering daarvan
als wapen in de politieke strijd), in 1939 alsnog in de pacificatie werden opgenomen
en daarmee als het ware formeel werden toegelaten tot ‘Nederland’.
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Na de Tweede Wereldoorlog besloten de zuilen dat de samenleving opnieuw moest
worden vormgegeven. Nederland moest een ‘modern’ land worden, gebaseerd op
een sterk industriële economie met een aangepaste, efficiënt werkende
beroepsbevolking, die de gemoedsrust van de ‘bestaanszekerheid’ moest worden
geboden. Het meest opvallende is niet eens het succes, maar vooral dat dit als een
volstrekt zakelijke onderneming werd voorgesteld, waarbij ideologische verschillen
van mening nauwelijks van belang waren; ideologie was gereserveerd voor het
bijeenhouden van de eigen kudde, en daarmee op nationaal niveau het handhaven
van de stabiliteit. In de periode 1945-1965 kreeg de samenleving in hoog tempo een
nieuwe vorm, zoals ook het hele landschap opnieuw werd omgespit, aangeharkt en
ingericht. Dit was het hoogtepunt van de ‘maakbaarheid’ van de samenleving, ook
al viel dit woord in een dergelijk verband pas in 1978.33 Het was ook de periode
waarin Nederland een onwaarschijnlijk aantal sociologen, pedagogen en psychologen
opleidde en van werk voorzag.34

Het uiteindelijke doel van deze gigantische operatie was het bereiken van een soort
volledige democratie: zo zou een land tot stand komen waarin ieder burger zich als
een volstrekt gelijkwaardig lid van de gemeenschap zou kunnen ontplooien. De
tragiek was echter dat in het midden van de jaren zestig zelfstandig geworden burgers
zich gingen verzetten tegen al die goedbedoelde veranderingsarbeid, waaraan zij
door de overheid, in nauwe samenwerking met de zuilen, werden onderworpen. Aan
confessionele kant bleek dit uit een opstand tegen de eigen zuilen, met name tegen
de disciplinering van het persoonlijk leven, in progressieve kring kreeg het vooral
gestalte in een principieel verzet tegen technocratie en planning of zelfs
‘modernisering’ in het algemeen.
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Democratie enmaakbaarheid konden, zo bleek, elkaar in de weg zitten. Deze spanning
werd tijdens het kabinet-Den Uyl ondervangen door de nadruk te leggen op de
onmisbare ‘participatie’ van de bevolking, maar dit bleek de verwarring alleen maar
te vergroten. De onvermijdelijke structuurverandering in de economie werd almaar
uitgesteld, met het uit de hand lopen van de overheidsfinanciën als gevolg, en
omvangrijke delen van de bevolking waren bereid te gaan wrikken aan de hoeksteen
van het buitenlands beleid, de veiligheidsgarantie van de NAVO en daarachter van de
Verenigde Staten.
De eerste partij die zich losmaakte van de consensus uit de periode 1945-1965,

was de VVD. De liberalen bonden de kat de bel aan en verklaarden dat ‘maakbaarheid’
betutteling was van de burger. In een volwassen democratie moest de politiek vooral
ruimte laten aan actieve burgers. In de jaren tachtig werd dit - mede op inspiratie van
minister-presidentMargaret Thatcher van Groot-Brittannië (1979-1990) en president
Ronald Reagan van de Verenigde Staten (1981-1989) - verbonden met een
financieel-economische gedachte waarin burgers gedwongen werden tot een
aanzienlijke verhoging van eigen inspanningen, door de staat te laten terugtreden en
een groot aantal voorzieningen toe te vertrouwen aan de even blinde als efficiënte
kracht van de markt. De tweede partij die zich losmaakte van de consensus was het
CDA, dat na een even langdurige als riskante bezinning op de eigen ideologie het
geluk had onverwachts weer als meest natuurlijke bestuurderspartij in het zadel te
mogen klimmen. Deze partij kon het zich weer veroorloven de ideologische arbeid
op een laag pitje te zetten en een betrekkelijk pragmatisch beleid te voeren (en daarbij
delen van het neoliberale beleid over te nemen). De sociaal-democraten hebben nog
het langst geworsteld met het afscheid van de klassieke maakbaarheid, zoals hun
voorman Wil-
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lem Drees (minister-president van 1948 tot 1958) dat zo succesvol gestalte had
gegeven. Het was ten slotte pas Kok die in 1995 de ‘ideologische veren’ afschudde
en als minister-president tegelijkertijd de ‘maakbaarheid’ herstelde door een
omvangrijk investeringsprogramma in de materiële en sociale infrastructuur van het
land te ontwikkelen.
De hoofdstromen van de Nederlandse politiek waren elkaar hiermee weer dicht

genaderd. Ze waren immers na moeizame omzwervingen terechtgekomen op het
idee dat de staat - en dus de politiek - een actieve rol diende te spelen op tal van
terreinen, maar dat het van de veranderende omstandigheden afhing in welke vorm
dit moest worden gegoten. Ideologische verschillen zijn nog steeds van aanzienlijk
belang, maar ze worden minder opgespeeld omdat de politieke partijen het erover
eens zijn dat de staat richtinggevend en in ieder geval flexibel moet zijn. Dit wil
overigens allerminst zeggen dat daarmee de klassieke consensus van een vorige
periode weer hersteld is, al was het maar omdat inmiddels de betekenis van de politiek
in de samenleving is veranderd.
Politiek in Nederland was lange tijd de voortzetting van theologie met andere

middelen.35Vandaar dat aangenomen kanworden dat het secularisatieproces - hiervoor
omschreven als de individualisering van levensovertuigingen - niet alleen zou leiden
tot een ernstig functieverlies van de kerkgenootschapen, maar ook van de politieke
partijen. En dat is dan ook het geval: vanaf 1960 is het aantal mensen dat lid was van
een politieke partij teruggelopen van ongeveer 740 000 tot nog geen 300 000 in
2000.36 Vanaf 1975 worden politieke partijen zelfs door de overheid gesubsidieerd:
aanvankelijk indirect via verwante stichtingen, sinds 1999 direct.37 Mensen hebben
niet hun belangstelling voor politiek verloren, maar wel hun belangstelling voor
partijen. Zij zetten zich liever in voor meer directe en concrete dingen: zo'n drie à
vier mil-
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joen mensen werken als vrijwilliger bij naar schatting 300 000 organisaties.38 Zij
geven hier vorm aan de kwaliteit van de samenleving en nemen met wisselende
belangstelling kennis van wat politici vinden en doen. In dit verband wordt dan ook
wel opgemerkt dat Nederland ‘een toeschouwers-democratie’ is geworden, al moet
dit oordeel voor een deel worden toegeschreven aan intellectuelen die zich wat
vervelen bij die herhaalde loftuitingen op het Nederlandse ‘poldermodel’ en zich
beter thuisvoelen in een wat pittiger ideologisch klimaat, met hardere tegenstellingen
en een meer opgewonden debat.39

Het karakter van de politieke cultuur is sinds de jaren zestig sterk veranderd, maar
deze jaren hebben een belangrijke erfenis nagelaten die de marges voor latere jaren
bepaald hebben. De spreiding van kennis, macht en inkomen mag als programma
van het kabinet-Den Uyl mislukt zijn, doordat de manier waarop dat gerealiseerd
zou worden zoveel verzet wist op te roepen, het is wel het programma dat in het
midden van de jaren zestig vrij breed gedragen werd en de richting heeft aangegeven
waarin ‘Nederland’ zich verder zou ontwikkelen. Opmerkelijk in dit verband is het
ontbreken van een radicale neoconservatieve stroming, die zich hier diametraal tegen
keert. De gelijkheidscultuur, in de jaren zestig opgekomen en in de jaren zeventig
tot norm verheven, is dat ondanks een zekere matiging gebleven. Zo zijn bijvoorbeeld
de inkomensverschillen vanaf 1983 wel groter geworden, maar in vergelijkend
perspectief nog steeds vrij klein. Bovendien worden deze zorgvuldig in het oog
gehouden.40

Ook de verhouding tussen mannen en vrouwen is in tal van opzichten alleen maar
meer gelijk geworden.41 Zo groeide de opvatting dat zowel betaalde als huishoudelijke
arbeid evenwichtig verdeeld moest worden tussen de beide geslachten. In 1965 was
85% van de bevolking van oordeel dat buitenshuis werken van de
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getrouwde vrouw met schoolgaande kinderen ‘bezwaarlijk’ was. Tegen het eind van
de eeuw onderschreef nog slechts 18% deze stelling.42 Ook mannen vinden nu dat
huishoudelijke arbeid beter verdeeld moet worden tussen de beide geslachten. In
welke mate ze hier praktische gevolgen aan verbinden, is natuurlijk een tweede. Dat
wordt tegenwoordig vooral overgelaten aan het overleg tussen de partners in wat wel
genoemd wordt de ‘onderhandelingshuishouding’.43

De acceptatie van homoseksualiteit heeft zich eveneens sterk verbreed en verspreid.
In het midden van de jaren zestig begon de belangenvereniging van homoseksuelen,
het COC, zich nadrukkelijker te manifesteren en naar aanvaarding van homoseksualiteit
te streven. Daartoe werd onder andere het blad Dialoog opgericht (1965). Tekenend
was dat in de eerste jaargang van dit tijdschrift 65% van de artikelen onder schuilnaam
werd afgedrukt, terwijl dat in de tweede jaargang al was teruggelopen tot 30. Van
groot symbolisch belang was de toekenning van de belangrijkste Nederlandse
staatsprijs voor literatuur aan een oud-redacteur van Dialoog, de openlijk
homoseksuele schrijver G.K. van het Reve. Bij de overhandiging in 1969 van de
prijs kusten Van het Reve en minister Marga Klompé (KVP) elkaar: het was een
omhelzing van oude en nieuwe emancipatiebewegingen, het was ook een moment
waarin ‘Nederland’ gestalte kreeg als een land waarin vrijwel iedereen als eender én
anders was opgenomen.44

Dit ‘Nederland’ kreeg ook een formele bevestiging in een aantal belangrijke
wettelijke bepalingen. Vanaf 1978 werd systematisch iedere vorm van discriminatie
uit bestaande wetten verwijderd. Sinds 1994 is er een Algemene Wet Gelijke
Behandeling van kracht, op grond waarvan het verboden is onderscheid te maken
op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, nationaliteit,
geslacht, seksuele geaardheid of burgerlijke staat. De
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overheid heeft deze gelijkheidsgedachte ook doorgetrokken naar oude
organisatiepatronen, zelfs de oudste vormen van verschil en onderscheid. Zo is het
huwelijksrecht niet langer gereserveerd voor de klassieke verbintenis tussen man en
vrouw, maar opengesteld voor homoseksuele paren: sinds 1 april 2001 kunnen zij
formeel een huwelijk sluiten, waarmee zij tegelijk ook het echtscheidingsrecht hebben
verworven.
Van groot symbolisch belang is ook het verwijderen van een oude vorm van

ongelijkheid, die eeuwenlang als vanzelfsprekend werd aanvaard: de adel.Weliswaar
kon de adel sinds 1848 al geen politieke rechten meer aan de titel ontlenen, maar in
1999 werd besloten om de titels langzaam maar zeker te laten uitsterven. Dit had
gevolgen voor ongeveer 10 000 leden van een aantal adellijke families.45 Deze
maatregel bleek overigens nog een onverwacht probleem op te leveren. Een van de
manieren om aan de adel een einde te maken was de bepaling dat de titel alleen via
de mannelijke lijn kon worden doorgegeven: was dit geen discriminatie ten opzichte
van vrouwen? De officiële Commissie Gelijke Behandeling sprak zich in ieder geval
principieel uit tegen deze maatregel: ‘Indien het de wens is de adellijke titels
geleidelijk te doen uitsterven zal zulks naar de opvatting van de Commissie
sekse-neutraal dienen te gebeuren. Niet valt in te zien dat een mogelijk als archaïsch
te beschouwen instituut ookmet archaïsche normen, die in strijd zijn met hedendaagse
fundamentele waarden, dient te worden geregeld.’46

‘Hedendaagse fundamentele waarden’: het gaat hier dus om een consequent door
te voeren gelijkheidsbeginsel. Het decoreren van verdienstelijke Nederlanders -
waarbij per definitie een verschil in waardering symbolisch tot uitdrukking wordt
gebracht - is dan ook een lastig onderwerp in de Nederlandse politiek. Niemand is
er tevreden over, maar niemand is ook bereid dit gebruik af te
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schaffen. Daarmee is distinctie een heimelijk genoegen geworden: een kleine, maar
onschuldige zonde.47

Nederland

Pas betrekkelijk laat werd ingezien dat deze gelijkheidscultuur, waarin langzaam al
het oude onderscheid van belang ontdaan was, niet zonder meer kon worden
voortgezet, gezien de grote immigratiegolven. Het debat over de immigratie en de
daarmee gepaard gaande ‘verkleuring’ van Nederland was lange tijd licht van hart
en los van toon: problemen waren er om opgelost te worden. Was Nederland al niet
van oudsher een land van immigranten, brachten de ‘nieuwkomers’ niet vooral een
verrijking van de wat saaie en grijze Nederlandse cultuur (zeker op culinair en
muzikaal gebied, zoals regelmatig werd opgemerkt)?48 Het duurde even voordat aard
en omvang van het verschijnsel duidelijk werd, wellicht als gevolg van de wijze
waarop de immigratiegolven tot stand kwamen.
Als gevolg van tekorten op de arbeidsmarkt kwamen sinds het midden van de

jaren vijftig, via georganiseerde werving en spontane vestiging, grote aantallen
mensen uit het Middellandse-Zeegebied naar Nederland. Aanvankelijk was het de
bedoeling dat deze ‘gastarbeiders’ na gedane arbeid weer zouden vertrekken, maar
zij bleven liever. Het waren betrekkelijk jonge, vaak ongehuwde mannen, die na
enige tijd gezins- en familieleden lieten overkomen. Deze groep omvat inmiddels
ongeveer 700 000 mensen, onder wie 300 000 Turken en 250 000 Marokkanen. Een
tweede golf kwam in de jaren zeventig op gang naar aanleiding van een verzoek van
het Surinaamse gebiedsdeel om geheel zelfstandig te worden. Het kabinet-Den Uyl
had zijn best gedaan er een snelle en fatsoenlijke scheiding van te maken, ondanks
enige twijfels over de vooruitzichten van een onafhankelijk Suriname. In november
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1975 werd het land soeverein. Veel Surinamers stemden vervolgens met de voeten
en vertrokken naar Nederland. Eind 1975 woonde ongeveer eenderde van alle
Surinamers in Nederland; in 2002 gaat het om ongeveer 300 000 mensen. Daarnaast
zijn er, vooral onder invloed van de economische recessie in de jaren tachtig, ongeveer
100 000 mensen uit de Antillen naar Nederland gekomen. Hier gaat het overigens
om de migratie van mensen die over een Nederlands paspoort beschikken. De groep
asielzoekers uit verschillende landen in de derde wereld en Oost-Europa nam in de
jaren negentig snel in omvang toe. In totaal gaat het hierbij om naar schatting ruim
400 000 mensen. Bijna 10% van de bevolking van Nederland wordt nu gerekend tot
de ‘etnische minderheden’. Dit percentage zal nog groeien. Het aandeel van deze
groepen in de bevolking van de drie grote steden is nu reeds bijna eenderde.49

Het beleid ten opzichte van deze groepenwas lange tijd vrij vaag, maar ontwikkelde
zich tussen 1960 en 1991 langzaam van een betrekkelijk warm welkom tot een zeer
restrictief beleid. Overheersend bleef echter de gedachte dat aanpassingsproblemen
vooral gezien moesten worden als een kwestie van tijd, begrip en subsidie. Het beleid
baseerde zich eigenlijk op het eigen verleden. Grote sociale ongelijkheid en
diepgaande religieuze verschillen waren toch langzaam maar zeker omgetoverd tot
grotere eenheid? Er waren dan ook auteurs die de migrantengroepen adviseerden een
eigen zuil op te richten, te beginnen met de oprichting van eigen scholen en
omroepverenigingen. Goede bedoelingen waren hier moeilijk te onderscheiden van
probleemvermijding, waardoor betrekkelijk ongehinderd ‘eilanden van armoede en
onwetendheid’, alsook de daarmee verbonden criminaliteit, konden ontstaan in een
daaromheen steeds uniformer en gelijker ‘Nederland’. Voorstellen om meer eisen
aan migranten te stellen - met name op het punt van de beheersing van het Nederlands
en de
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onverkorte handhaving van de wet, inclusief het daarin neergelegde
gelijkheidsbeginsel - werden als ‘politiek incorrect’ gezien.
Gezien het feit dat de eenheid van Nederland zich ontwikkeld had door vooral het

recht op anders-zijn te erkennen, ontbraken als het ware voorbeeld en vorm om de
migranten ergens toe te verplichten. Vandaar dat er formeel wel
‘inburgeringscurssussen’ werden ontwikkeld, maar veel hielden die niet in: de
capaciteit ervan was gering en sancties op wegblijven waren er niet. Pas in januari
2000 stelde zelfstandig publicist Paul Scheffer luid en duidelijk de politiek in gebreke:
‘Het huidige beleid van ruime toelating en beperkte integratie vergroot de ongelijkheid
en draagt bij tot een gevoel van vervreemding in de samenleving. De tolerantie kreunt
onder de last van achterstallig onderhoud. Het multiculturele drama dat zich voltrekt
is dan ook de grootste bedreiging voor de maatschappelijke vrede.’50

De egalitaire samenleving heeft de grootst mogelijke moeite anderen tot
mede-gelijkheid te dwingen, al worden daar recent aarzelende stappen toe gezet,
mede naar aanleiding van de reacties op de aanslagen op het World Trade Center in
New York en het Pentagon in Washington van 11 september 2001. Was ongelijkheid
vroeger vanzelfsprekend en in de orde der dingen besloten, nu zijn de grote verschillen
vervaagd; daarmee is echter ook veel ervaring in de omgang met grote verschillen
verloren gegaan. Opnieuw is ‘Nederland’ inzet geworden van debat.

Herinnering

Een van de bekendste gedichten in de Nederlandse literatuur is Herinnering aan
Holland van de dichter H. Marsman:
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Denkend aan Holland
zie ik brede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan
[...]
en in de geweldige
ruimte verzonken
de boerderijen
verspreid door het land
[...]

De boerderijen staan er nog wel, maar ze worden in hoog tempo door de boeren
verlaten: de laatste jaren worden gemiddeld elke dag tien boerenbedrijven opgeheven.
De ruimte op het plattelandwordt meer enmeer opgeëist voor wonen, werken, verkeer
en natuur. Langzamerhand zal voor ieder lapje grond moeten worden vastgesteld
wat ermee mag gebeuren, of het bijvoorbeeld als landschap zo ‘waardevol’ is dat er
niets mee mag worden gedaan, of het simpel ‘mooi’ mag liggen wezen. De brede
rivieren zijn er ook nog, maar aanhoudend bedwongen, gekanaliseerd of verlegd.
Alles lijkt hetzelfde, maar is vooral in de negentiende en twintigste eeuw

voortdurend veranderd. Nederlanders zijn zich er zeer van bewust. In 1991 wandelde
journalist Gerard van Westerloo door Nederland. Voor een deel kwam hij langs
dezelfde plaatsen als zijn voorgangers, de twee studenten uit 1823 en botanicus Van
Eeden uit 1870. Maar wat had de journalist met zijn tocht voor ogen? ‘Daar had ik
geen idee van. Om het Nederland van mijn jeugd terug te vinden? Of om Nederland
terug te vinden - het Nederland dat buiten de stad en de snelweg hopelijk nog wél
op Nederland lijkt? In Haarlem en in Amsterdam en in Alkmaar en op de wegen
daartussen - overal waar in baksteen en beton werd
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bijgebouwd is dit land eenvormig. [...] Maar daarbuiten? Als het waar is dat Nederland
daarbuiten nog wel op zichzelf, en dus op vroeger lijkt, dan moest ik er, vond ik, ook
maar als vroeger in rondgaan. Van dorp naar dorp. Buitenom. Te voet.’51

Nederland, zo is bij herhaling de conclusie van zulke reizigers, is slechts te vinden
op afgelegen plaatsen, waar het eigen land een soort buitenland lijkt, of slechts bestaat
in het verleden.52 Nederland is dan ook het land met de grootste museumdichtheid
ter wereld. Vooral vanaf 1975 is er een explosie in het vestigen van musea waar te
nemen, waarbij het vooral gaat om lokale en regionale musea en oudheidskamers,
die veel publiek trekken met gebruiksvoorwerpen uit de directe omgeving.53

Historische belangstelling richt zich dus vooral op de musealisering van het dagelijks
leven, op de veranderingen in de alledaagsheid.
Opmerkelijk is, in contrast daarmee, het ontbreken van een breed gedragen

nationaal besef. Een eeuw geleden reeds schreef de dichter Albert Verwey: ‘Want
dit is het geluk van ons: wij die Europeanen geworden zijn, voelen ons gaarne weer
Nederlanders. Wij voelen ons zoo door land, lucht en levenswijs. Wij erkennen ons
zoo door afstamming, overlevering en denkwijs. Wij openbaren ons zoo door
gevoelens, herinneringen en overtuigingen.Wij beseffen, dat wij, zonder Nederlanders
te zijn, waardeloos zouden zijn als Europeanen.’54

Abraham Kuyper zag Nederlanders bij voorkeur als leden van een stedelijke,
regionale of provinciale gemeenschap: slechts zo konden ze ‘Nederlander’ zijn. Wat
dat betreft is de gedachte dat men vooral Nederlander moest zijn om ‘Europeaan’ te
worden al een hele stap verder. Maar door welke overwinningen of nederlagen zou
dit ‘Nederland’ tot natie zijn gebracht, waar zou dit begrip aan verbonden moeten
worden? Land, lucht en levenswijs. Veel lijkt het niet. Het betekent vooral dat er in
de loop der tij-
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den geen werkelijk verband is gelegd tussen de natiestaat en een vaste nationale
identiteit. De memoires van de Franse president Charles de Gaulle openen met de
krachtige zinnen: ‘Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le
sentiment me l'inspire aussi bien que la raison.’55 Een dergelijke opvatting is in de
Nederlandse politieke cultuur afwezig: ‘een zeker idee over Nederland’ is niet tot
stand gekomen, afgezien van wat zwakke pogingen om het land te zien als een soort
makelaar tussen de belangen en ideeën van elders. ‘Nederland’ is geen politiek idee
geworden. Hooguit is het een gevoel, dat vooral spreekt bij terugkeer uit het buitenland
of het lezen van een boek over de Gouden Eeuw.56

Dit valt vooral te verklaren uit een lange traditie, waarin niet de eenheid maar de
delen centraal stonden. Die delen waren niet voortdurend dezelfde: aanvankelijk was
dat vooral de eigen stad of streek, in de loop van de negentiende eeuw werden dat
vooral de zuilen. Maar welk verdeelsysteem ook de overhand wist te verwerven, in
het algemeen werd vastgehouden aan de gedachte dat er pragmatische compromissen
geslotenmoesten worden. In die zin was Nederland geen land van verbitterde twisten,
maar van aanhoudende rivaliteiten. De nationale eenheid bleef daarbij bijna achteloos
behouden. Strijd werd niet zozeer tussen de delen, maar vooral binnen de delen
gevoerd. Als het ging om richting en koers, overtuiging en belang, tactiek en strategie
konden die bitter zijn. Met de ontzuiling in de jaren zestig kwam dan ook veel
politieke energie beschikbaar. Even leek het dat deze gebruikt zou worden voor de
ontwikkeling van een nieuw idee over ‘Nederland’: de beste verzorgingsstaat in
Europa en een lichtend voorbeeld op het terrein van vredes- en veiligheidspolitiek.
Maar dit idee liep stuk op de klippen van de weerbarstige werkelijkheid, zowel
nationaal als internationaal. De oude rivaliteiten zijn in tal van musea bijgezet, aan
de nieuwe wordt gewerkt.
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Nawoord

Niet alleen Nederland heeft een geschiedenis. Dit boek zou niet geschreven zijn
zonder ervaringen in het verleden. Waar te beginnen? Wellicht bij mijn grootvader,
die rond de overgang van de negentiende op de twintigste eeuw woonde in de
Langstraat in Brabant, een kleine protestantse enclave in een katholieke regio. De
grote geschiedenis bereikte mijn familie tijdens de Eerste Wereldoorlog op
hardhandige wijze. Geenmilitair geweld trok voorbij, maar wel persoonlijke tegenslag
als gevolg van die oorlog. Grootvader handelde in paarden, als aanvulling op de
schamele inkomsten van een kleine boerderij. Regelmatig trok hij met zijn paarden
te voet naar de Moerdijk, liet zich daar de rivier overzetten en wandelde dan verder
naar de veemarkt in Rotterdam.
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vorderde het leger zijn paarden, wat

hem volgens de familieoverlevering in één klap van zijn handelskapitaal beroofde.
Ingrijpender echter was dat mijn grootmoeder tijdens die oorlog zwanger werd, maar
geen gebruik konmaken van de huisarts daar deze in militaire dienst was opgeroepen.
Zij moest zich behelpen met een onervaren invaller, die zich moed indronk voordat
hij aan een riskante tangverlossing durfde te beginnen en bij dit proces een oog van
mijn vader kapotmaakte. Daarmee, zo besloten mijn grootouders, was dit kind
ongeschikt voor het boerenbedrijf, waaraan immers te veel risico's op verdere
verwondingen kleefden: hij moest maar gaan leren.
Voor kinderen uit de geringe stand betekende dat in het interbellum dat ze

onderwijzer werden. Mijn vader kon daarmee zo-
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wel profiteren van de liberale onderwijspolitiek als van de emancipatiebeweging van
AbrahamKuyper. Hij werd opgenomen in de lokale gereformeerde elite en wist zich
een zekere intellectuele positie in de streek te verwerven. Bij het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog kwamen verzetslieden dan ook bij hem, met het verzoek
behulpzaam te zijn bij het onderhouden van de pilotenlijn, dat wil zeggen, het transport
van neergekomen vliegers naar het zuiden. Toen dit te gevaarlijk werd, verhuisden
mijn ouders naar Rotterdam, waar ik ben geboren. Hier zou ook de politieke kleur
van het gezin omslaan, aangezien mijn ouders meegingen met de doorbraak en zich
aansloten bij de PVDA. Wegens de goedkeuring van de politionele acties in Indonesië
door deze partij zegden zij dit lidmaatschap al snel weer op.
Tijdens mijn jeugd ondervond ik aan den lijve hoe groot de verschillen in één land

nog waren. Enerzijds was er de ontzagwekkende dynamiek van Rotterdam, dat zich
in deze jaren in snel tempo ontwikkelde tot de grootste havenstad ter wereld, waar
voortdurend het allesdoordringende geluid klonk van het heien dat nodig was voor
de wederopbouw van het centrum. In het Land- en Volkenkundig Museum bleek
bovendien dat er voorbij de haven nog een geheel andere wereld dan de bekende lag.
Anderzijds waren er de vele bezoeken en lange vakanties in ‘Brabant’, waar ik eerst
logeerde op de boerderij van mijn grootouders en later op de boerderij van een oom
en tante niet ver daarvandaan. Hier zag ik hoe de rogge met de sikkel werd gemaaid,
vervolgens met een door een paard getrokken maaimachine, en hoe de eerste
gigantische dorsmachine het erf op werd gemanoeuvreerd. De paar koeien werden
met de hand gemolken, in de herfst werd het varken geslacht en op de zolder lagen
de appeltjes te drogen. In de boerderij van mijn grootouders kwam het drinkwater
uit een pomp, de poepdoos had geen waterspoeling, er werd gekookt op
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de kachel en een petroleumstel. De warme maaltijd tussen de middag werd altijd
besloten met het voorlezen van een gedeelte uit de bijbel - in een zeer oude vertaling
- die mijn grootouders hadden gekregen bij hun huwelijk. Bij hun diamanten
huwelijksfeest kregen ze van de kinderen een nieuwe kachel voor de woonkeuken.
Het leven van mijn oom en tante verliep niet veel anders. Zij hadden een
telefoonaansluiting: voordat mijn tante de hoorn opnam, deed zij altijd eerst haar
schort af.
De boerderij van mijn grootouders is inmiddels afgebroken, die van mijn oom en

tante omgetoverd tot een tuincentrum, de zandweg tussen beide boerderijen is
geasfalteerd en van de plaatselijke korenmolen zijn de wieken verwijderd, het restant
is een partycentrum. Zo is de negentiende eeuw, die in tal van opzichten tot ver in
de twintigste eeuw voortduurde, in die streek verdwenen en daarmee ook vrijwel
alles wat daar zo gewoon was dat het onveranderlijk leek. In Rotterdam klinkt nog
steeds het heien, zij het nu wat gedempter op grond van overheidsvoorschriften ten
aanzien van arbeidsomstandigheden en geluidshinder.
Halverwege de jaren zestig leek de voorhoede van de modernisering zich naar

Amsterdam verplaatst te hebben. Zo belandde ik op de Universiteit van Amsterdam,
waar ik het voorrecht had van Maarten Brands iets te leren van geschiedenis, van
het gewicht daarvan op het heden, van die raadselachtige mengeling van continuïteit
en verandering. Dit alles is de voorgeschiedenis, hier vermeld omdat het enig zicht
biedt op de achtergrond van een thema dat mij zowel door eigen ervaring als uit de
historische wetenschap bezighoudt: hoe ondergaan mensen in hun dagelijks leven
de grote veranderingen die we aanduiden als ‘de geschiedenis’, in welkemate overzien
zij wat hen beweegt, hoe proberen ze zin te geven aan wat hen overkomt en het
onvolmaakte verleden een beetje dichter te brengen naar eenmenswaardiger toekomst.
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Daarna kwam uitgever Jan Mets op bezoek, vergezeld van Paul van Tongeren van
Novib. Zij vroegenme een beknopt overzicht te schrijven van de recente geschiedenis
van emancipatiebewegingen in Nederland. Dat kwam er niet van, maar het was wel
de aanleiding om het boek te schrijven dat kennelijk al langer in mijn hoofd zat.
Daarbij heb ik zeer geprofiteerd van de verschillende gesprekken met collega's uit
het onderzoeksprogramma De Natiestaat, met name Henk te Velde en Ido de Haan.
Daarnaast waren er enkele collega's die het manuscript zorgvuldig hebben gelezen
en talrijke suggesties ter verbetering deden. Hierbij moeten vooral vermeld worden
Jan Breman en Bram Kempers. Ik dank hen allen zeer. Ten slotte wil ik Anca Slort
noemen, die al lange jaren onverstoorbaar is blijven vasthouden aan de overtuiging
dat historici doorgaans interessanter zijn dan hun geschriften.

Haarlem, 1 januari 2002
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Nawoord bij deze editie

In de ontwikkeling van het moderne natiebegrip in Nederland vervulde de verzuiling
een cruciale fase. Deze zoog in de loop van de negentiende eeuw allerlei traditionele
identiteiten in zich op en transformeerde deze tot een nieuwe structuur van de
samenleving: eenheid in verdeeldheid. Elke zuil waande zich een volk te zijn, maar
de samenhang werd gewaarborgd door de wederzijdse erkenning van het recht op
een eigen identiteit. Binnen elke zuil gold een strak sanctie- en beloningssysteem,
tussen de zuilen werden zorgvuldige omgangsregels gehandhaafd door de overheid.
De ontzuiling, die halverwege de jaren zestig van de twintigste eeuw zo verbluffend
snel plaatsgreep, zette dit alles op losse schroeven. In die periode werd de gedachte
overheersend dat ‘Nederland’ een land was waar zestien miljoen mensen hun eigen
individualiteit konden beleven. Immers: ‘die moeten niet het keurslijf in, die laat je
in hun waarde’, zoals het refrein luidde in een commercial voor de Postbank uit 1996.
De blijmoedigheid die hier nog sprak, is inmiddels verdampt: rond de
millenniumwisseling is een nieuw debat geopend over ‘Nederland’: wat is het, waar
staat het voor, wie hoort erbij en wie niet.
Het laatste decennium van de twintigste eeuw kwam internationaal bekend te staan

als the roaring nineties: alles ging goed en alles kon. Dit gold ook voor Nederland.
In 2000 was tachtig procent van de bevolking tevreden over de manier waarop de
democratie functioneerde. Niets wees op naderend onheil, tenzij men een aantal
rampen en tegenslagen als Egyptische plagen zag: de
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Bijlmerramp in 1992, de evacuaties als gevolg van overstromingen in Limburg,
Brabant en Gelderland in 1993 en 1995, de varkenspest, de BSE, de genocide in
Srebrenica in 1995, de Herculesramp in 1996, de legionella-uitbraak in 1999, de
explosie van een vuurwerkfabriek in Enschede, de brand in café 't Hemeltje in
Volendam op nieuwjaarsmorgen 2001 en de mond- en klauwzeercrisis in de loop
van datzelfde jaar. Het was een donkere onderstroom die zo nu en dan aan de
oppervlakte kwam: de onbedwingbare natuur, het menselijk tekort, de boze
buitenwereld. Maar het bleef een onderstroom, want in de Nederlandse samenleving
functioneerde het poldermodel, dat op zijn minst een aanhoudende economische
voorspoed bracht. De polderbewoners begonnen zelfs te denken dat deze vorm van
overleg tot de meest wezenlijke traditie behoorde van Nederland en daarmee een
bijna vanzelfsprekend gegevenwas. Dezemythewerd gelegitimeerdmet verwijzingen
naar een studie van de historicus Simon Schama over de Gouden Eeuw, The
Embarrassment of Riches uit 1987. Maar de Nederlandse vertaling van de titel,
Overvloed en onbehagen, had al kunnen doen vermoeden dat er geen rozen zonder
doornen zijn. En dat onbehagen groeide langzaam, maar gestaag: over het stagneren
van openbare voorzieningen, groeiende criminaliteit, maar vooral over buurten en
wijken die onherkenbaar veranderd waren door de instroom van migranten.
Vooral dat laatste punt nam snel aan gewicht en betekenis toe. Volgens onderzoek

van het Sociaal en Cultureel Planbureau heerste er aan het begin van de jaren negentig
weinig enthousiasme over al die nieuwe gezichten en men verwachtte bovendien
geen wonderen van hun aanpassing. Toch was een meerderheid er niet voor om
Nederland ‘op slot’ te doen en gezinshereniging werd zelfs vrij algemeen aanvaard.
Men had kortom liever geen allochtonen in de eigen buurt, maar wenste niet tot
discriminatie over te gaan.
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De omslag was voor een deel een reactie op het toenemend aantal asielzoekers. Dit
leidde in 2000 tot nieuwe wetgeving, op grond waarvan de instroom sterk werd
beperkt. Het was echter niet eens zozeer de omvang die zorgen baarde, als wel de
aanwijzingen dat de integratie niet vorderde: het opleidingsniveau van de allochtonen
nam slechts langzaam toe, ouderen werden de taal niet machtig, jongeren braken
relatief vaak hun opleiding af, met werkloosheid en criminaliteit als gevolg. Daar
kwam bij dat de mannen hun echtgenotes vaak uit het land van herkomst haalden,
waardoor de voortgang in integratie voordurend geneutraliseerd werd. Daarmeewon
de gedachte veld dat het niet alleen om erg veel mensen ging (het aandeel van
niet-westerse allochtonen steeg in het laatste decennium van iets meer dan acht naar
ruim negen procent van de totale bevolking), maar vooral dat zich - in een verder zo
homogeen geworden cultuur - ontoegankelijke eilanden aan het vormen waren.
Aarzelend werd de historische ervaring van de verzuiling aangeroepen: toen was het
zelfgekozen isolement de vorm geweest om deel uit te maken van de natie. Maar al
snel bleek dit model hier niet op te gaan; daartoe was het organisatiepatroon onder
de allochtonen te zwak en te verbrokkeld. Ze integreerden niet zozeer, maar
ontwikkelden parallelle levens.
In deze situatie deden de grote veranderingen in de wereld zich vervolgens met

volle kracht in Nederland gelden. De Binnenlandse Veiligheidsdienst had reeds vroeg
in de jaren negentig gemeld dat met de migratiestromen ook de elders uitgevochten
conflictenmee zouden komen (Koerden en Turken; Pakistaanse sjiieten en soennieten,
Afghaanse communisten en islamisten). Dat deze conflicten ook de westerse
samenleving onder sterke druk konden zetten, was ook al gebleken bij de publicatie
van Satanic Verses van Salman Rushdie in 1988. In diverse Europese steden waren
er demonstraties van moslims, waarbij om de dood van Rushdie werd
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geroepen. Een politisering en radicalisering binnen de islam zou niet alleen in
Nederland uitgevochten kunnen worden, maar zich dus ook tegen de Nederlandse
samenleving kunnen keren. De aanval van 11 september 2001 op New York en
Washington maakte vervolgens onmiskenbaar duidelijk dat zich een anti-westers
‘occidentalisme’ had ontwikkeld, zoals Ian Buruma en Avishai Margalit dat in 2004
hebben geanalyseerd. Dat zich dit ook in Nederland zou manifesteren was slechts
een kwestie van tijd. Onacceptabel gedrag van allochtone jongeren in een aantal
stadswijken kon gezien worden als de voorbode van home grown islamistisch
terrorisme. Daarop verloor het multiculturele ideaal zeer snel aan kracht en groeide
de steun voor de politicus Pim Fortuyn, die luid en duidelijk verklaarde dat de islam
‘een achterlijke cultuur’ was (onder meer in de Volkskrant van 9 februari 2002). Bij
de daaropvolgende verkiezingen voor de gemeenteraad (6 maart) behaalde hij in zijn
woonplaats Rotterdammeer dan eenderde van de stemmen. Het moet niet uitgesloten
worden geacht dat hij na de op 15 mei te houden landelijke verkiezingen
minister-president was geworden, als hij niet op 6 mei was doodgeschoten. Er heerste
enige opluchting toen bleek dat Fortuyn niet vermoord was door een islamitische
allochtoon, maar door een autochtone dierenactivist. Desondanks kreeg de politieke
elite bij die verkiezingen een zware klap, aangezien zij verantwoordelijk werd
gehouden voor het verval van de natie. Voor Nederlandse verhoudingen was dat een
revolutie. De druk op de moslimgemeenschappen om nu - vrijwillig als het kon,
onder dwang als het moest - te integreren nam snel toe. Tegelijkertijd werd steeds
nadrukkelijker vastgelegd wat ‘Nederland’ was: een land waar iedereen gelijk was
en elke mening geuit moest kunnen worden. De term ‘integratie’ bleek in toenemende
mate ‘assimilatie’ te betekenen. Toen op 2 november 2004 een in Nederland geboren
Marokkaan de columnist
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en cineast Theo van Gogh - die moslims had aangeduid als geitenneukers -
vermoordde, leken de somberste vermoedens alleen maar bevestigd te worden. Er
was een gemeenschap van ongeveer één miljoen mensen in de Nederlandse
samenleving aanwezig, die daarin eigenlijk niet paste en wellicht zelfs niet wilde
passen. In brede kringen heerste nu het gevoel dat het vertrouwde Nederland verloren
was gegaan.
Een dergelijk gevoel had zich in de loop van de geschiedenis van Nederland al

eerder gemanifesteerd, zij het minder heftig en urgent. Zoals de ‘nationalisering’ van
Nederland tot grote aanpassingsproblemen had geleid, zo stelde de ‘globalisering’
deze nu opnieuw. Maar de ervaring om met grote verschillen om te gaan was
inmiddels verdampt, zoals Piet Hein Donner nog eens vaststelde in een interview
met NRC Handelsblad (28 december 2004). En hij vervolgde: ‘Integreren is daarom
niet assimileren, maar de basis vinden om met elkaar te communiceren. Integratie is
veeleer omgaan met onze verschillen dan zorgen dat we allemaal hetzelfde worden.’
Democratie, zo legde hij uit, was dan ook bovenal een mechanisme om met
verscheidenheid om te gaan. Dat was de opvatting van een man, die leefde vanuit
een sterk historisch besef, die wist dat zijn familie twee eeuwen geleden uit Pruisen
was gekomen en wiens identiteit wortelde in de Afscheiding van 1834. Zo moesten
ervaringen worden opgeroepen uit tijden die nog vóór de verzuiling lagen, om een
houding te bepalen tegenover de nieuwe scheidslijnen in de natie.

Haarlem, januari 2005
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op (naar aanleiding van de troonsbestijging van Juan Carlos), het huwelijk werd
in 1981 ontbonden 243
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Carter, J. (1924), Amerikaans politicus; president van de Verenigde Staten
(1977-1981) 274
Cats, J. (1577-1660), jurist, staatsman en letterkundige; doorliep een fraaie
politieke carrière, maar zou blijvend naam maken als dichtende opvoeder 43
Claus von Amsberg (1926-2002), prins-gemaal; was werkzaam in de Duitse
buitenlandse dienst, huwde in 1966 met kroonprinses Beatrix 243, 245, 275
Cleveringa Jzn, R.P. (1894-1980), jurist; hoogleraar te Leiden (1927-1958),
protesteerde op 26 november 1940 tijdens zijn college openlijk tegen het ontslag
van zijn joodse collega E.M. Meijers waarna hij prompt gevangen werd gezet
200
Colijn, H. (1869-1944), omstreden politicus; maakte carrière als militair in
Nederlands Indië, als ARP-politicus (opvolger van Abraham Kuyper), als
zakenman (directielid Koninklijke/Shell) en als minister op verschillende
departementen; minister-president (1925-1926 en 1933-1939) 185, 187, 188
Cort van der Linden, P.W.A. (1846-1935), jurist en liberaal politicus; minister
van Justitie (1897-1901); tijdens de Eerste Wereldoorlog minister-president,
bracht in die periode de ‘pacificatie’ tot stand: de toekenning van het algemeen
kiesrecht en de financiële gelijkstelling van het openbare en het bijzondere
onderwijs 155

Daalder, H. (1928), politicoloog; hoogleraar in de wetenschap der politiek te
Leiden (1963-1993) 247, 248
Doorn, J.A.A. van (1925), socioloog en historicus; liberaal met grote
belangstelling voor het socialisme, introduceerde de ‘moderne sociologie’ in
Nederland, verwierf zijn grootste bekendheid als schrijver van een groot aantal
beschouwingen in dagen weekbladpers 221
Drees,W. (1886-1988), politicus; sinds 1904 lid van de SDAP, ontwikkelde zich
tot het prototype van het sociaal-democratische streven naar een structurele
verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking, werd in 1945
minister van Sociale Zaken (bracht hier de Noodwet Ouderdomsvoorziening
op zijn naam), minister-president (1948-1958), verliet in 1971 de PVDAwegens
het optreden van Nieuw Links 208, 234, 283
Drucker, W.E. (1847-1925), feministe; streed voor het vrouwenkiesrecht; een
in 1969 opgerichte feministische actiegroep noemde zich naar haar ‘DolleMina’
167
Duyn, R. van (1943), anarchist; opgekomen in de pacifistische beweging, richtte
zich op een vernieuwing van het anarchisme zoals deze vorm kreeg in de
Provobeweging, later vooral betrokken bij ‘groene’ politieke bewegingen 243
Dylan, B. (1941), Amerikaans musicus; debuteerde in 1962, met zijn album
The times they are a-changin' (1964) werd hij de profeet van een generatie 238
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Eeden, F.W. van (1829-1901), botanicus; zijn belangrijkste bijdrage aan de
Nederlandse plantkunde is zijn Flora Batava (1868-1898), daarnaast oprichter
en directeur van het Koloniaal Museum te Haarlem (1871); niet te verwarren
met zijn zoon, de bekende arts en schrijver F.W. van Eeden (1860-1932)
110-112, 276, 290
Eichmann, A. (1906-1962), Duits organisator van de holocaust; sinds 1934
werkzaam bij het hoofdbureau van de Sicherheitsdienst en tijdens de Tweede
Wereldoorlog belast met de organisatie van de vernietiging van de joden, in
1960 uit zijn schuilplaats in Argentinië ontvoerd en na een dramatisch proces
door een rechtbank in Jeruzalem ter dood veroordeeld 244
Einthoven, L. (1896-1979), politieofficier; hoofdcommissaris van politie te
Rotterdam, behoorde in 1940 tot het ‘driemanschap’ dat de Nederlandsche Unie
oprichtte; was vanaf 1942 gijzelaar in Sint-Michielsgestel en vluchtte in
september 1944 naar het bevrijde Zuiden; zette na de oorlog de Binnenlandse
Veiligheids Dienst (BVD) op 198
Elout, C.K. (1870-1947), journalist; verwierf zich vanaf 1911 een groot gezag
als parlementair verslaggever van het Algemeen Handelsblad 161
Emma vanWaldeck-Pyrmont (1858-1934), koningin-moeder; na op jeugdige
leeftijd te zijn gehuwd met koning Willem III (1879) baarde zij in 1880 een
troonopvolgster (Wilhelmina), werd in 1890 weduwe en koningin-regentes tot
1898; droeg sterk bij aan het herstel van de populariteit van het huis van Oranje
149, 244
Engels, F. (1820-1895), Duits industrieel en schrijver; begaafd auteur van
verschillende politiek-economische en militaire beschouwingen; zijn
voornaamste verdienste (ook naar eigen inzicht) ligt in de vrijwel voortdurende
(financiële) ondersteuning van Karl Marx en na diens overlijden in 1883 in het
bezorgen van diens nog niet gepubliceerde manuscripten 114, 129

Frans Jozef I (1830-1916), koning-keizer; werd uit het Huis Habsburg keizer
van Oostenrijk (1848-1916) en koning van Hongarije (1867-1916) 50
Freud, S. (1856-1939), Oostenrijks psychoanalyticus; hield zich na een opleiding
tot arts vanaf 1886 steeds meer bezig met de menselijke geest, probeerde de
rationaliteit achter op het eerste gezicht onbegrijpelijke uitingen en gedragingen
(van onder meer hysterici) te begrijpen, stelde het belang van seksuele impulsen
centraal en ontwikkelde een methode om psychische problemen bespreekbaar
te maken, te interpreteren en daarmee onder controle te krijgen 230, 232

Gaulle, Ch. de (1890-1970), Frans militair en politicus; sterk beïnvloed door
een reactionair nationalisme, doorliep een militaire loopbaan, week in 1940 uit
naar Londen waar hij de leiding op zich nam van de ‘Vrije Fransen’; president
van Frankrijk (1958-1969) 292
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Geyl, P.C.A. (1887-1966), historicus; hoogleraar te Londen (1919-1935) en
Utrecht (1936-1958), maakte naam als politiek commentator en auteur van
dwarse werken waarin de scheiding van de Noordelijke en de Zuidelijke
Nederlanden tijdens de Opstand niet als onvermijdelijk werd voorgesteld, maar
toegeschreven aan de wisselvalligheden van het krijgsbedrijf en waarin de
buitenlandse politiek van het Huis van Oranje in de zeventiende en achttiende
eeuw veel meer gericht was op het dynastieke belang dan met het nationaal
belang overeenkwam 206
Gorbatsjov, M.S. (1931), politicus; werd in 1985 secretaris-generaal van de
Communistische Partij in de Sovjet-Unie en voerde een beleid van glasnost en
prestrojka, omschakeling van planeconomie naar markteconomie en ontspanning
in de internationale verhoudingen; werd daarmee in het westen populairder dan
in eigen land, zijn rivaal Jeltsin dwong hem in 1991 tot aftreden 275
Groen van Prinsterer, G. (1801-1876), historicus en politicus; kwam in 1828
onder invloed van het orthodox-protestantisme en gaf dit vervolgens zowel op
het terrein van kerk als politiek verder vorm; was hiermee de grondlegger van
wat zich later zou ontwikkelen tot de Antirevolutionairen 64, 65, 67, 70, 73,
74, 77, 78, 88, 106
Groeneweg, S. (1875-1940), onderwijzeres en politica; in 1918 gekozen tot het
eerste vrouwelijke lid van de Tweede Kamer (SDAP), bleef tot 1937
afgevaardigde 168
Grootveld, R.J. (1932), Amsterdams Lieverdje; sinds het midden van de jaren
zestig een bekende figuur in Amsterdam, op eigen kracht met zelfgeorganiseerde
happenings, maar ook als middelpunt van provo-acties; maakte later naam als
bouwer van grote vlotten van piepschuim 242
Groskamp-tenHave, A. (1887-1959), schrijfster; publiceerde vertaald en eigen
werk (waaronder de romanMoeder in 1937), maar verwierf vooral autoriteit
als raadgeefster op het doornige terrein van gedragsregels en omgangsvormen
239

Hahn, A. (1877-1918), tekenaar; plaatste regelmatig tekeningen in
sociaal-democratische periodieken, zijn beroemdste spotprenten keerden zich
tegen Abraham Kuyper 136
Haley, B. (1925-1981), Amerikaans musicus; brak als eerste blanke door met
‘rock'n-roll’, in 1954 met 1,2,3 O'clock, een jaar later met Rock around the clock
219
Hampton, L. (1909-2002), Amerikaans musicus; befaamd als drummer,
vibrafonist en bandleider 219
Harting, P. (1812-1885), medicus en bioloog; hoogleraar in de farmacologie,
plantenfysiologie, vergelijkende anatomie en zoölogie te Utrecht (1843-1882)
99
Haveman, J. (1944), socioloog; nam deel aan het grote onderzoek naar de
‘massajeugd’, promoveerde op een geruchtmakend boek over ongeschoolde
arbeiders en hun cultuur 228
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Heek, F. van (1907-1987), socioloog; hoogleraar te Leiden (1948-1972),
publiceerde over een scala aan onderwerpen, bekend geworden als leider van
het Talentenproject (1961-1967), waarin onderzocht werd in welke mate
intelligente kinderen uit de lagere sociale klassen doordrongen tot het middelbaar
en hoger onderwijs 222
Heldring, E. (1871-1954), koopman en financier; bewoog zich als directeur
van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (1899-1937), als
commissaris (later president-commissaris) van De Nederlandsche Bank en als
president van de Nederlandsche Handel-Maatschappij in de hoogste financiële,
economische en politieke kringen; vervulde tal van functies op het gebied van
de kunsten en liet een zeer informatief dagboek na 183, 196, 213
Heldt, B.H. (1841-1914), werkman-politicus; begon als meubelmaker, richtte
een vakbond op en vervolgens een landelijke vakcentrale, het Algemeen
Nederlandsch Werklieden Verbond; liberaal lid van de Tweede Kamer
(1885-1901) 123, 124
Hendrik van Mecklenburg-Schwerin (1876-1934), prins-gemaal; huwde in
1901 met koningin Wilhelmina, verwekte een troonopvolgster (Juliana) en
mocht zich verder slechts bezighouden met het Rode Kruis en de padvinderij
244
Hitler, A. (1889-1945), Duits politicus; belangrijkste vormgever van het
nationaalsocialisme, van 1933 tot zijn dood door zelfmoord rijkskanselier 188,
195, 197, 203
Hodges, Ch.H. (1764-1837), schilder; aanvankelijk hofschilder van Lodewijk
Napoleon, maar haastte zich in 1814 voor Amsterdam een portret te schilderen
van Willem I 43
Huizinga, J. (1872-1945), historicus; werd in 1905 hoogleraar te Groningen
en vanaf 1915 (tot 1941) te Leiden, vestigde zijn wereldnaam met Herfsttij der
Middeleeuwen (1919), en ontwikkelde zich in de jaren dertig tot een
gezaghebbend criticus van zijn tijd 192, 228

Irene van Lippe-Biesterfeld (1939), prinses; wekte in 1964 opschudding door
over te gaan naar de katholieke kerk en enkele maanden later te huwen met
Carlos Hugo, van wie zij in 1981 scheidde; trad op bij een betoging tegen de
kruisvluchtwapens en richtte zich in later jaren op een intensief contact met de
natuur (met name bomen) 243

Jacobs, A. (1854-1929), arts en feministe; de eerste vrouw die, na toestemming
van Thorbecke, een universitaire studie volgde (Groningen), vestigde zich na
haar promotie in de medicijnen (1979) als arts in Amsterdam, werd een pionier
op het terrein van de geboortebeperking maar maakte vooral naam als strijdster
voor het vrouwenkiesrecht 81
Jong, A.M. de (1888-1943), schrijver; geboren in Noord-Brabant in een arm
rooms arbeidersgezin dat ten slotte in Rotterdam terechtkwam; werd
sociaal-democraat,
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schreef de autobiografische serie overMerijntje Gijzen (vanaf 1925), publiceerde
ironische stukken over zijn ervaringen als gemobiliseerd militair tijdens de
Eerste Wereldoorlog (Frank van Wezels roemruchte jaren, 1928) en verplichtte
menigeen aan zich met zijn strip over Bulletje en Bonestaak; werd door
Nederlandse nationaalsocialisten vermoord 116
Jong, L. de (1914), historicus; directeur van het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie (1945-1979), schreef en presenteerde tussen 1960 en 1965
de televisieserie De Bezetting en publiceerde het zeer omvangrijke overzicht
Geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
(1969-1991) 244
Juliana (1909), koningin; dochter van Wilhelmina en Hendrik van
Mecklenburg-Schwerin, trouwde in 1937 met Bernhard von Lippe-Biesterfeld,
kreeg vier dochters, volgde haar moeder in 1948 op als koningin, welke functie
zij tot 1980 vervulde 13, 166, 184, 191, 213, 225, 243, 244

Kan,W. (1911-1983), cabaretier; richtte samenmet zijn echtgenote Corry Vonk
het ABC-cabaret op (1936), werd na de Tweede Wereldoorlog 's lands grootste
conferencier van zijn tijd, die een enorme populariteit verwierf dankzij zijn
regelmatige conferences op oudejaarsavond, sinds 1954 door de radio
uitgezonden en sinds 1973 door de televisie 230
Kappeyne van de Coppello, J. (1822-1895), politicus; was een aantal jaren
kamerlid en werd min of meer beschouwd als partijleider van de liberalen, ging
met veel animo de strijd aan met confessionele politici, formeerde in 1877 een
kabinet dat met de schoolwet van 1878 de schoolstrijd in een nieuwe fase bracht
92-94
Kater, K. (1833-1916), metselaar; lid van het Algemeen Nederlandsch
Werklieden Verbond, maar toen deze bond zich voor het openbaar onderwijs
en algemeen kiesrecht uitsprak, trad hij uit en richtte de orthodox-protestantse
werkliedenorganisatie Patrimonium op 124
Keynes, J.M. (1883-1946), Brits econoom; maakte internationaal naam met
zijn boek The Economic Consequences of the Peace (1919), in 1936 gevolgd
door zijn hoofdwerk General Theory on Employment, Interest and Money,
waarin hij, kort samengevat, wees op het economische en politieke belang van
het op een zeker niveau houden van de koopkracht van de bevolking; zijn
opvattingen werden na de Tweede Wereldoorlog de economische grondslagen
van de ‘welfare state’ 208, 268
King,M.L. (1929-1968), kerkleider en politicus; leverde als baptistisch predikant
een uiterst belangrijke bijdrage aan de emancipatie van de zwarte bevolking in
de Verenigde Staten, werd bekend door zijn rede ‘I have a dream’ inWashington
(1963); neergeschoten in Memphis 241
Klompé, M.A.M. (1912-1986), scheikundelerares en politica; vanaf 1948
kamerlid
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namens de KVP, van 1956 tot 1963 de eerste vrouwelijke minister in Nederland
(op het departement van Maatschappelijk Werk) 229, 294, 285
Koetsveld, C.E. van (1807-1893), predikant en literator; was de auteur van de
aanvankelijk anoniem verschenen Schetsen uit de pastorij te Mastland (1843),
later hofpredikant in Den Haag (1849) 63
Kok, W. (1938), vakbondsleider en politicus; lange tijd werkzaam in het
Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV), waarvan hij in 1973 voorzitter
werd, werd in 1981 voorzitter van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV,
een fusie tussen NVV en de katholieke vakcentrale NKV), stapte in 1986 over
naar de politiek en volgde Den Uyl op als fractieleider van de PVDA, werd in
1989 minister van Financiën in het laatste kabinet-Lubbers, van 1994 tot 2002
minister-president 267, 270, 277, 283
Kool-Smit, J. (1933-1981), feministe; naar aanleiding van haar artikel ‘Het
onbehagen bij de vrouw’ (1967) in De Gids, menigmaal beschouwd als het
startschot voor een nieuwe golf in de vrouwenbeweging, werd de actiegroep
Man-Vrouw-Maatschapij opgericht (1968), die onder andere de instelling zou
weten af te dwingen van een officiële Emancipatiecommissie (1974) 263
Kossmann, E.H. (1922-2003), historicus; hoogleraar te Groningen (1966-1987),
maakte naam als historicus van de politieke theorie en toonde in zijn hoofdwerk
De Lage Landen 1780/1980 (1976-1986) op even afstandelijke als erudiete
wijze aan in geen enkel opzicht te zijn aangeraakt door de verzuiling 203
Kuyper, A. (1837-1920), theoloog, politicus en journalist; vanaf 1863 predikant,
ving het gevecht aan met de elite in de Nederlandse Hervormde Kerk ter wille
van meer orthodoxe leerstelligheid, sinds 1872 hoofdredacteur van het nieuwe
dagblad De Standaard, sinds 1874 regelmatig lid van de Tweede Kamer waar
hij de door hem opgerichte Antirevolutionaire Partij vertegenwoordigde, en
minister-president (1901-1905) 87-93, 96-98, 112, 124, 136, 142, 143, 145,
154, 206, 261, 291, 294

Lieftinck, P. (1902-1989), econoom en politicus; hoogleraar economie te
Rotterdam (vanaf 1934); minister van Financiën (1945-1952); genoot daarnaast
bekendheid als politicus die vanuit een Christelijk-Historische achtergrond was
‘doorgebroken’ naar de PVDA 210
Lightenvelt, L.A. (1795-1873), jurist en politicus; minister van Roomsch
Katholieke Eeredienst (1848 en 1853), van Buitenlandse Zaken (1848-1849)
en gezant te Parijs (1854-1867) 71
Linthorst Homan, J. (1903-1986), bestuurder en diplomaat; maakte naam als
commissaris van de koningin te Groningen, maakte deel uit van het
‘driemanschap’ dat de Nederlandsche Unie oprichtte; na de oorlog - na een
langdurig onderzoek naar
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zijn opvattingen gedurende de oorlog - niet in zijn ambt hersteld; hield zich
vervolgens bezig met de Europese integratie 198

Lodewijk Napoleon Bonaparte (1778-1846), broer van keizer Napoleon I en
koning; wist als koning van Holland (1806-1810) zelfs een zekere populariteit
te verwerven onder de bevolking, voor een deel door zijn pogingen om
Nederlands te spreken (‘ik ben het konijn van Holland’), voor een deel door
zijn medelevenmet de slachtoffers van een aantal rampen (grote kruitontploffing
in Leiden in 1807, overstroming in het rivierengebied in 1809) 19
Lubbers, R.F.M. (1939), politicus; maakte carrière in de organisatie van
christelijke werkgevers, had goede contacten met de christen-radicalen maar
bleef lid van de KVP, minister van Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl
(1973-1977), vervolgens fractieleider van het CDA (1978-1982) en
minister-president (1982-1994), sinds 2001 Hoge Commissaris voor de
Vluchtelingen van de Verenigde Naties 261, 270, 277

Mansholt, S. (1908-1995), politicus; boer in de Wieringermeer, sloot zich in
1946 aan bij de PVDA, minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
(1945-1957) en vervolgens (vice-)voorzitter lid van de Commissie van de
Europese Economische Gemeenschap tot 1972; na terugkeer werd hij gegrepen
door de milieuproblematiek, nam afstand van zijn vroegere beleid, dat sterk
gericht was op een modernisering van de landbouw, en probeerde, grotendeels
vergeefs, de politieke consequenties van het Rapport van de Club van Rome
(1972) op de agenda te krijgen 227
Marken, J.C. van (1845-1906), industrieel; stichtte in 1869 de Nederlandsche
Gisten Spiritusfabriek in Delft en raakte vervolgens landelijk bekend als pionier
op het gebied van arbeidsrelaties 118, 142
Marsman, H. (1899-1940), dichter; brak door met Verzen in 1923, zwalkte op
de grondtoon van een sterk anti-democratische levenshouding tussen het extreem
katholieke gemeenschapsdenken en het extreem individualisme 289
Marx, K. (1818-1883), Duits filosoof van de politieke economie; ontwierp een
visie op de geschiedenis waarin de verschillende periodenwerden onderscheiden
door hun ‘productiewijze’ en de daarbij passende elite, was ervan overtuigd dat
na het kapitalisme en de daarvan profiterende bourgeoisie een fase zou aanbreken
van socialisme dat ten gunste van het proletariaat zou uitpakken, welke overgang
bespoedigd moest worden door de klassebewuste voorhoede der communisten
32, 49, 82, 114, 118, 129, 242
Matthes, A.W.J. (1847-1909), onderneemster; stichtte samen met haar
echtgenoot J.C. vanMarken de gistfabriek te Delft, waarbij zij zich vooral richtte
op de sociale
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kant van het zich sterk uitbreidende bedrijf; vanaf 1882 werd een ‘woonpark’
voor het personeel aangelegd dat bekend kwam te staan als her Agnetha-park
118
Maurik, J. van (1846-1904), schrijver en sigarenfabrikant; verwierf zich een
grote naam als schrijver van gemoedelijke toneelstukken en schetsen over het
Amsterdamse volksleven 147
Meijers, E.M. (1880-1954), jurist; hoogleraar Nederlands burgerlijk recht en
internationaal privaatrecht te Leiden, op 26 november 1940 door de Duitse
bezetter van zijn functie ontheven; zijn belangrijkste werk bestond na de oorlog
uit het ontwerpen van een nieuw Burgerlijk Wetboek 200
Mierlo, H.A.F.M.O. van (1931), journalist en politicus; een van de oprichters
van de partij Democraten '66, kamerlid (1967-1977), minister van Defensie
(1981-1982), lid van de Eerste Kamer (1983-1986) en vervolgens weer lid van
de Tweede Kamer (1986-1994); sloot zijn loopbaan in de actieve politiek af als
minister van Buitenlandse Zaken in het eerste kabinet-Kok (1994-1998) 248
Mulisch, H. (1927), schrijver; schiep in een groot aantal werken een geheel
eigen magisch-mythische levensfilosofie, werd in de jaren zestig bekend door
zijn rapportages over het proces-Eichmann, zijn honende aanvallen op het
establishment en zijn warme waardering voor het Cubaanse experiment van
Fidel Castro; zijn hoofdwerk lijkt te wordenDe compositie van de wereld (1980)
244
Mussert, A. (1894-1946), politicus; ingenieur bij de provinciale waterstaat te
Utrecht, maakte naam in een campagne tegen een ontwerp-verdrag met België
(1925-1927) over de verbinding tussen Rijn en Schelde, stichtte in 1931 de
Nationaal-Socialistische Beweging en werd gaandeweg de meest verachte
politicus in Nederland, zeker na de inval van het Duitse leger in 1940; na de
bevrijding ter dood veroordeeld en gefusilleerd 184, 185, 188, 198
Mussolini, B. (1883-1945), Italiaans politicus; richtte in 1919 zijn eigen
revolutionaire garde op, de Fasci di Combattimento (Strijdgroepen), in 1922
eiste hij de macht op en zorgde er als Duce voor dat de treinen in Italië op tijd
gingen rijden, waarna zijn buitenlandse politiek steeds meer verstrikt raakte met
die van Adolf Hitler 179, 195

Napoleon I Bonaparte (1769-1821), Corsicaans militair; maakte in her
revolutionaire Frankrijk snel carrière, kroonde zichzelf in 1804 tot keizer en
zette de expansiepolitiek stevig voort, werd in 1813 verslagen en in 1815 (bij
Waterloo) nogmaals, waarna hij zijn laatste dagen sleet als balling op het eiland
Sint-Helena 19, 20, 31
Napoleon III (1808-1873), Frans keizer; zoon van Lodewijk Napoleon, wist
zich in 1848 als sterke man naar voren te dringen en in 1852 tot keizer te laten
kronen; na de nederlaag tegen de Duitse legers in 1870 verbleef hij als balling
in Engeland 50
Nieuwenhuis, F. Domela (1846-1919), socialist en anarchist; Luthers predikant,
verliet in 1879 de kerk en richtte het blad Recht voor Allen op, werd vervolgens
de cha-
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rismatische spil van de Sociaal-Democratische Bond (1881), lid van de Tweede
Kamer (1888-1891), maar dit bevorderde slechts zijn opvatting dat er weinig
heil school in parlementaire politiek; via het syndicalisme ging hij ten slotte
over tot een organisatieloos anarchisme dat een zekere eenzaamheid met zich
meebracht 126, 127, 131

Oerlemans, J.W.H. (1926), dichter en historicus; schreef verschillende boeken
op het terrein van de intellectuele geschiedenis (met name over het nationalisme,
de problematische verhouding ten opzichte van de modernisering en sociale
ongelijkheid), en publiceerde ook poëzie, daarnaast gedichten waaronder De
gedichten van nu en vroeger uit 1992 276
Oudegeest, J. (1870-1950), vakbondsman en politicus; maakte een carrière in
de vakorganisatie voor spoorwegarbeiders, werd na de mislukte staking in 1903
het mikpunt van persoonlijke aanvallen (zowel van links als rechts); volgde in
1908 Polak op als voorzitter van het NVV en vervulde vele en uiteenlopende
functies in de arbeidersbeweging 137
Oultremont de Wégimont, H.A.F.L., gravin d' (1792-1864), echtgenote van
afgetreden koning; gedurende 25 jaar hofdame bij de echtgenote van koning
Willem I, Wilhelmina van Pruisen; toen deze in 1837 overleed, wilde de
weduwnaar in het huwelijk treden met de hofdame, wat pas mogelijk was na
afstand gedaan te hebben van de troon (1840) 44

Paape,G. (1752-1798), letterkundige en politiek pamflettist; begon zijn loopbaan
als schildersknecht, dichter en vertaler, maar maakte vooral naam als lid van
de brede democratische beweging en scherpzinnig observator van zijn
samenleving 40
Palm, J.H. van der (1763-1840), letterkundige en politicus; opgeleid tot
predikant ontwikkelde hij zich tot een vurig patriot en een geliefd kanselredenaar,
hoogleraar Oosterse Talen te Leiden (1796-1836), als Agent (minister) van
Nationale Opvoeding (1799-1806) legde hij de spelling van het Nederlands
formeel vast en bracht hij de eerste nationale onderwijswet tot stand 38, 39
Passtoors, W.C.J. (1856-1916), grossier in sigaren en tabak; richtte in 1888
de R.K. Volksbond op naar aanleiding van het feit dat de gewone katholieken
uitgesloten werden van de viering van het tienjarig pontificaat van Leo XIII en
werd hiermee, zoals Schaepman verklaarde, ‘een Roomsche B. Heldt’ 124
Pius IX (1792-1878), paus; paarde tijdens zijn pontificaat (1846-1878, het tot
nu toe langste uit de kerkgeschiedenis) een grote persoonlijke vroomheid en
vriendelijkheid aan een even kortzichtig als hardnekkig verzet tegen de moderne
tijden; het hieruit voortvloeiende martelaarschap maakte hem in de katholieke
gemeenschap zeer populair 82, 83, 85
Polak, H. (1868-1943), vakbondsleider en politicus; betrokken bij de oprichting
van
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de SDAP in 1894, maar met name bekend als oprichter en voorzitter van de
Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkers Bond 134, 137
Posthuma, F.E. (1874-1943), landbouwingenieur en politicus; klom op als
bekwaam organisator en woordvoerder van landbouwbelangen; trad in 1914 tot
het kabinet-Cort van der Linden toe als minister van Landbouw, Nijverheid en
Handel; vervulde na de oorlog weer tal van functies in het uitgestrekte netwerk
van landbouworganisaties; schoof tijdens de crisisjaren steeds meer op in
fascistische richting, bood in mei 1940 aan Mussert zijn diensten aan; werd in
1943 door het verzet geliquideerd 162
Presser, J. (1899-1970), historicus en schrijver; hoogleraar te Amsterdam
(1948-1969), auteur van boeken over zeer uiteenlopende onderwerpen, het werk
dat de meeste indruk maakte, is Ondergang (1965), over de vervolging en
verdelging van de joodse Nederlanders 245

Quack, H.P.G. (1834-1917), jurist, econoom en historicus; werd na een
hoogleraarschap te Utrecht directeur van De Nederlandsche Bank wat hem een
inkomen bezorgde om zijn dure hobby te financieren, de aanschaf van een
omvangrijke collectie socialistica, die hij verwerkte in zijn magnum opus De
socialisten (1875-1897) 113, 122
Quay, J.E. de (1901-1985), psycholoog en politicus; was een der eerste
arbeidspsychologen en gold als een van de bekwaamsten onder de katholieke
jongeren; maakte in juni 1940 deel uit van het ‘driemanschap’ dat de
Nederlandsche Unie oprichtte; was minister-president (1959-1963) en wist in
die functie een zekere populariteit te verwerven, ondanks het steeds weer
opklinken van kritiek op zijn rol in de Unie 198

Ramalho Ortigão, J.D. (1836-1915), Portugees journalist en literator; bezocht
in 1883 de Amsterdamse Wereldtentoonstelling; het verslag van dit bezoek
(oorspronkelijk als feuilleton in de krant verschenen) werd in 1885 onder de
titel A Holanda gepubliceerd 149
Reagan, R. (1911-2004), Amerikaans politicus; president van de Verenigde
Staten (1981-1989) 275, 282
Regout, P.A.H. (1827-1898), industrieel; zoon van Pierre Regout, oprichter
van fabrieken voor glas, kristal- en aardewerk te Maastricht, die vanaf de jaren
zeventig samen met zijn twee broers het beheer voerde over een firma die De
Sphinx als beeldmerk zou voeren 119, 120
Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606-1669), schilder; behoort met Vincent
van Gogh (1853-1890) tot de bekendste Nederlandse schilders 12, 150
Renan, E. (1823-1892), Frans historicus en filosoof; werd beroemd met zijn
La vie de Jésus, het eerste deel van de zevendelige Histoire des origines du
christianisme (1863-1883) 13, 149
Reve, G.K. van het (1923), schrijver; wijzigde zijn naam in Gerard Reve,
debuteer-
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de in 1946 met de novelleDe ondergang van de familie Boslowits, een jaar later
gevolgd door het sterk autobiografische werk De Avonden, vond daarna grote
erkenning voor zijn ‘brievenboeken’ Op weg naar het einde (1963) en Nader
tot U (1966); menig lezer kreeg later genoeg van de mengeling van
homoseksualiteit en katholieke religie 285
Ris, K. (1821-1902), houtzaagmolenaarsknecht en petroleumventer; een van
de Amsterdamse werklieden die geen belediging, hem door de lokale elite
aangedaan, liet passeren, en stond daarmee aan de wieg van de opkomst van de
arbeidersbeweging 122
Romein, J.M. (1893-1962), historicus; hoogleraar te Amsterdam; zijn
belangrijkste werk was het samen met zijn vrouw Anie Romein-Verschoor
geschreven De Lage Landen bij de Zee (1934), sindsdien vele malen herdrukt,
en het postuum verschenen magnum opus Op het breukvlak van twee eeuwen
(1967) 141
Romme, C.P.M. (1896-1980), politicus; maakte carrière in verschillende
katholieke werkgeversorganisaties, werd in 1921 voor de RKSP lid van de
Amsterdamse gemeenteraad, pleitte als buitengewoon hoogleraar in Tilburg
voor een corporatieve staat en maatschappij van een uitgesproken christelijke
signatuur en een sterk monarchaal gezag, was minister van Sociale Zaken
(1937-1939), wist in 1945 de RKSP om te vormen tot de KVP, fractievoorzitter
voor deze partij in de Tweede Kamer (1946-1961) 208, 224
Ruys de Beerenbrouck, Ch.J.M. (1873-1936), jurist en politicus; had zitting
in de Tweede Kamer voor de RKSP (1905-1918), werd in 1918 de eerste
katholieke minister-president en vervulde deze positie - mede dank zij zijn
beminnelijk optreden - lange tijd (1918-1925 en 1929-1933) 166

Savornin Lohman, A.F. de (1837-1924), jurist en politicus; rechter en raadsheer
in 's-Hertogenbosch (vanaf 1866), rekende zich al vroeg tot de aanhangers van
Groen, steunde (en verving zo nu en dan) Kuyper; kwam in 1879 in de Tweede
Kamer, waar hij afstand nam van Kuyper naar aanleiding van een voorstel tot
forse uitbreiding van het kiesrecht (1894), waarna hij vorm gaf aan een eigen
Christelijk-Historische Unie 84, 85, 148
Schaepman H.J.A.M. (1844-1903), priester en politicus; journalist (net zoals
Domela Nieuwenhuis, Kuyper en Troelstra) en lid van de Tweede Kamer
(1880-1903), schreef in 1883 Eene katholieke partij. Proeve van een program
en pleitte voor politieke samenwerking met de antirevolutionairen 83, 84, 148
Schaper, J.H.A. (1868-1934), huisschilder en politicus; viel in 1884 tijdens
werkzaamheden uit een dakgoot enmoest bijna twee jaar liggen om te herstellen,
uit die tijd dateert zijn leeshonger; behoorde in 1894 tot de oprichters van de
SDAP, was vanaf 1899 lid van de Tweede Kamer, schreef een aardige
autobiografie Een halve eeuw van strijd (1933, 1935) 154

Piet de Rooy, Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813



348

Scheffer, P. (1954), psycholoog en politicoloog; was verbonden aan de Wiardi
Beckman Stichting en deUniversiteit vanAmsterdam; tegenwoordigmedewerker
van NRC Handelsblad en de VPRO-televisie 289
Schmelzer, W.K.N. (1921), politicus; tussen 1956 en 1963 voor de KVP
staatssecretaris, maar zijn ster zou vooral rijzen als fractieleider van de KVP
(1963-1971), waarna hij minister van Buitenlandse Zaken was tot 1973 235,
237, 248, 250, 251, 253
Seyss-Inquart, A. (1891-1946), Oostenrijks politicus; sloot zich na de Eerste
Wereldoorlog aan bij het nationaal-socialisme, was in 1938-1939 rijksstadhouder
van Oostenrijk, daarna plaatsvervangend gouverneur-generaal voor de bezette
Poolse gebieden en werd in mei 1940 benoemd tot rijkscommissaris voor bezet
Nederland; in het proces van Neurenberg ter dood veroordeeld 197, 200
Smits, J. (1813-1872), priester en journalist; begon zijn loopbaan in 1842 als
hoofdredacteur van het katholieke blad De Noord-Brabander maar kreeg daar
moeilijkheden over zijn onafhankelijke opstelling; richtte in 1845 De Tijd op,
dat sinds 1848 als dagblad verscheen 71
Soekarno (1901-1970), Indonesisch politicus; een belangrijk vertegenwoordiger
van de beweging voor nationale onafhankelijkheid, riep samenmetMohammad
Hatta in 1945 de Republik Indonesia uit; in 1965 door generaal Soeharto uit
zijn ambt gezet 213
Steenkamp, P.A.J.M. (1925), politicus; had functies in het bedrijfsleven en als
hoogleraar te Eindhoven in het sociaal recht, was essentieel in het totstandkomen
van het CDA, waarvan hij tot 1980 voorzitter was 253, 254

Tempel, J. van den (1877-1955), vakbondsman en politicus; begon als schilder
en maakte vervolgens carrière in de sociaal-democratische beweging; studeerde
daarnaast economie en promoveerde in Rotterdam (1927); werd in 1939minister
van Sociale Zaken 193
Thatcher, M. (1925), Brits politica; minister-president van Groot-Brittannië
(1979-1990) 282
Thorbecke, J.R. (1789-1872), staatsman; de grondwetgever van 1848, vormde
zijn eerste kabinet in 1849, dat naar aanleiding van de Aprilbeweging in 1853
ten val kwam; zijn tweede kabinet (1862-1866) maakte onder andere een einde
aan de slavernij in West-Indië, vormde in 1871 nog een derde kabinet en stierf
in het harnas 46, 48, 54-56, 61, 66-69, 74, 79, 91, 100, 101, 240
Tinbergen, J. (1903-1994), econoom; wijdde zich als wiskundige aan de
economie, hoogleraar econometrie te Rotterdam (1933-1973), medeopsteller
van het Plan van de Arbeid (waarin de SDAP en het NVV in 1935 voorstelden de
omvangrijke werkloosheid door planmatig economisch beleid krachtig terug te
dringen), had een belangrijke rol in het economisch herstel na 1945 en ijverde
vervolgens intensief voor
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ontwikkelingssamenwerking; niet te verwarrenmet zijn broer Nikolaas Tinbergen
(1907-1988), die als etholoog wereldnaam maakte; beiden kregen overigens
een Nobelprijs 215
Tönnies, F. (1855-1936), Duits socioloog; zijn beschouwing (uit 1887) over
het grote verschil tussen Gemeinschaft (zoals dat tot uitdrukking kwam in
traditioneel saamhorigheidsgevoel) enGesellschaft (de doelmatige en rationele
organisatie van het moderne leven, zoals in de grote stad) had vooral na de
tweede druk van zijn boek in 1912 grote invloed op de sociale wetenschappen
121
Treub, W.M.F. (1858-1931), politicus; maakte als vooruitstrevend liberaal
carrière in de Amsterdamse gemeentepolitiek, was na zijn kamerlidmaatschap
(1904-1913) minister van Landbouw, Handel en Nijverheid in het kabinet-Cort
van der Linden, later ingewisseld voor het departement van Financiën, waar hij
(met een korte onderbreking) tot 1918 zou blijven; richtte zich hierna als
kamerlid (1981-1921) op het terugdringen van de overheid 157-160, 163, 165
Troelstra, P.J. (1860-1930), politicus en dichter; kwam in verzet tegen de
anti-parlementaire koers van Domela Nieuwenhuis, richtte in 1894 met elf
medestanders de SDAP op; lid van de Tweede Kamer (1897-1925) 131, 154,
164-166, 178
Tussenbroek, A.Ph.C. van (1852-1925), medica; was onderwijzeres, maar
koos evenals haar onmiddellijke voorgangster Aletta Jacobs voor een
universitaire studie in de medicijnen en vestigde zich in 1887 in Amsterdam als
arts, waarbij zij zich vooral toelegde op de gynaecologie en verloskunde 109

Uyl, J.M. den (1919-1987), politicus; begonnen als journalist werd hij directeur
van het wetenschappelijk bureau van de PVDA en actief in de Amsterdamse
gemeente-politiek, betrad in 1956 de Tweede Kamer, was minister van
Economische Zaken in het kabinet-Cals (1965-1966) en daarna fractieleider in
de Kamer; leidde tussen 1973 en 1977 een kabinet dat vermaard is om zijn hoge
ambitie-niveau en eindeloze vergaderingen, nam hiernaweer zitting in de Tweede
Kamer, werd minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het tweede
kabinet-Van Agt (1981-1982) en stond zijn functie van fractievoorzitter in 1986
af aan Wim Kok 234, 241, 255, 256, 258, 259, 265, 267, 268, 277, 282, 284,
287

Veblen, Th.B. (1857-1929), socioloog; schreef een aantal briljante kritieken
op de burgerlijke samenleving, The Theory of the Leisure Class (1899) dat
beroemd is geworden door de stelling dat mensen sociaal aanzien opbouwen
door zich niet, zoals vroeger, ingetogen te gedragen, maar dat het kapitalisme
juist uitnodigt tot opzichtig pralen en ‘nutteloze’ consumptie 170
Veldkamp, G.M.J. (1921-1990), politicus; na een studie sociale wetgeving en
sociale politiek (promotie in 1949) dreven een tomeloze ambitie en werkdrift
hem de po-
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litiek in; moest zich een tijdje inhouden als staatssecretaris van Economische
Zaken, belast met middenstandsvraagstukken en toerisme (1952-1961), maar
tot zijn intense genoegen werd hij vervolgens minister van Sociale Zaken
(1961-1967) in welke functie hij werkte aan de uitbouw van de sociale zekerheid
265
Verkade, W. (1905-1990), jurist en historicus; promoveerde in 1935 op de
staatkundige denkbeelden van Thorbecke, hield zich later bezig met de functie
van politieke partijen in de democratie 293
Verwey, A. (1865-1937), literator; begonnen als jeugdig en opstandig dichter,
ontwikkelde zich tot een bedachtzaam dichter, literator en essayist 291
Vessem, L. van (1924-1990), feministe; schrijfster van korte verhalen, gebundeld
in Ik ben wel gek, maar niet goed en Beppie van Vessem, steunde de organisatie
van Argentijnse moeders die onvermoeibaar bleven speuren naar hun kinderen,
die onder het regime-Videla waren verdwenen 259
Veth, P.J. (1814-1895), hoogleraar Oosterse talen te Amsterdam (vanaf 1842);
leverde een belangrijke bijdrage aan de verspreiding van de kennis over
Nederlands Oost-Indië in Nederland 150
Victoria (1819-1901), koningin van het Verenigd Koninkrijk; door haar lange
bewind (1837-1901) kwam de negentiende eeuw bekend te staan als het
Victoriaanse tijdperk, waarin onderdrukking van seksualiteit het hoofdkenmerk
zou zijn geweest 222
Vliegen, W.H. (1862-1947), politicus en historicus; was van oorsprong
typograaf, een van de twaalf oprichters van de SDAP, parlementariër tussen 1909
en 1937, maar vooral bekend geworden als schrijver van de geschiedenis van
de sociaal-democratische beweging: De dageraad der volksbevrijding (twee
delen, 1902-1905) en Die onze kracht ontwaken deed (drie delen, 1924-1938)
127
Vollenhoven, C. van (1874-1933), jurist; vanaf 1901 hoogleraar te Leiden en
groot deskundige op het terrein van het Indisch adatrecht, publiceerde daarnaast
op het terein van het volkenrecht en de internationale rechtshandhaving 152
Vries, K.G. de (1943), politicus; opgeleid als jurist, kwam in 1973 in de Tweede
Kamer waar hij zich vooral bezighield met buitenlands beleid en
defensieaangelegenheden; werd in 1996 voorzitter van de SER en twee jaar later
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in 2000 verwisselde hij dat
departement voor dat van Binnenlandse Zaken 12
Waal, A. de (1906-1981), politica; in 1952 voor de KVP lid van de Tweede
Kamer en staatssecretaris van Onderwijs (1953-1957) 229
Weber, Max (1864-1920), Duits socioloog; grondlegger van de sociologie,
schreef op bijna elk terrein van deze discipline een baanbrekende studie, is het
meest bekend geworden met Die protestantische Ethik und der Geist des
Kapitalismus (1905) 207, 240
Westerloo, G. van (1943), journalist; maakte vooral naam met zijn boek Ons
soort
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mensen. Portret van de ruggegraat van Nederland, dat oorspronkelijk in Vrij
Nederland verscheen (1984); zijn verslag over een voettocht door Nederland,
Voetreiziger, beleefde in twee jaar zes drukken 290
Wiegel, H. (1941), politicus; in 1967 in de Tweede Kamer gekozen voor de
VVD, in 1971 fractievoorzitter met aanhoudende kritiek op ‘de rooien’ van Den
Uyl, bereikte in 1977 snel een akkoord met Van Agt en trad als vice-premier
toe tot het kabinet; verliet de actieve politiek in 1982 258-260, 268
Wilhelm II (1859-1941), Duits keizer (1888-1918); dwong kanselier Bismarck
in 1890 ontslag te nemen, vluchtte na de Eerste Wereldoorlog naar Nederland
164
Wilhelmina (1880-1962), koningin; werd in 1898 ingehuldigd als koningin,
trouwde in 1901 met Hendrik vanMecklenburg-Schwerin en kreeg in 1909 een
dochter, Juliana, week in 1940 uit naar Londen, keerde in 1945 als ‘moeder des
vaderlands’ terug en trad in 1948 af ten gunste van haar dochter 149, 152, 158,
166, 187, 193, 203, 207, 212, 213, 244
Willem I (1772-1843), koning; landde na een nogal vergeefse zoektocht naar
een te regeren land of gebied op uitnodiging van de Nederlandse elite in 1813
op het strand van Scheveningen en werd vervolgens de eerste koning van het
nieuwe rijk dat sinds 1815 ook het huidige België omvatte, verloor dit laatste
gebied in 1830, maar weigerde tot 1839 dit formeel te erkennen, trad in 1840
teleurgesteld af en huwde met Henriëtta d'Oultremont de Wégimont 14, 19,
21-24, 28, 37, 38, 43, 44, 47, 54, 59, 66, 75
Willem II (1792-1849), koning; onstuimig militair, die ook een een sterke
neiging had tot het voeren van een even grillige als riskante buitenlandse politiek,
steunde de oppositie tegen zijn vader en volgde deze in 1840 op; gaf in 1848
opdracht tot het schrijven van een liberale grondwet 45, 48, 49, 53, 59, 69, 75
Willem III (1817-1890), koning; sinds 1839 in een ongelukkig huwelijk
verbonden met de begaafde Sophia van Württemberg; leefde in onmin met hun
kinderen, trachtte aanvankelijk onder het koningschap uit te komen, maar kon
in 1849 overgehaald worden de functie te vervullen, wat daarna leidde tot een
periode die rijk gevuld was met politieke en persoonlijke problemen 69, 75, 78,
94, 149, 244
Wttewaall van Stoetwegen, C.W.I. (1901-1986), freule en politica; lid van de
Tweede Kamer voor de CHU en bleef dat zo lang (1945-1971) dat zij alleen
daardoor al een vertrouwde verschijning in de politiek werd 213
Zeldenrust-Noordanus, M. (1928-1984), psychologe; directeur van het door
haarzelf en haar echtgenoot opgerichte Instituut voor Psychologisch
Marktonderzoek (1958-1983), maar verwierf vooral bekendheid als voorzitster
(1962-1968) van de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming 230
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