
Recensies 

Boekbesprekingen

Patrick Pasture, Histoire du syndicalisme chrétien international. La difficle recherche d’une troi-
sième voie. (Paris/Montréal 1999) 468 pp. ISBN 2-7384-8306-2

In mijn jeugd heb ik tuberculose gehad. Het schokte me daarom dat P.J.S. Serrarens, se-
cretaris-generaal van het Internationaal Christelijk Vakverbond (ICV), in de jaren twin-
tig voor de helft betaald werd door de R.K. Vereeniging ter Bestrijding van Tuberculose
“Herwonnen Levenskracht”. In 1925 bleek deze vereniging nog meer geld in de christe-
lijke internationale te hebben gestopt. Een vreemde manier van tuberculosebestrijding,
ze geeft een tweede betekenis aan Serrarens’ bekende uitspraak: “Roomsche kinine te-
gen roode koorts”. 

Dit financiële medicijn tegen de rode koorts tekent de autoritaire verhoudingen in de
katholieke verzuiling in Nederland even sterk als de zwakte van het Internationaal Chris-
telijk Vakverbond. De geschiedenis van dat vakverbond begint in 1908, wanneer op insti-
gatie van de Duitse vakbondsman en politicus Adam Stegerwald een internationaal se-
cretariaat van christelijke vakbondsorganisaties wordt opgericht. De geschiedenis van die
internationale christelijke vakbeweging valt in drie grote periodes uiteen. Een eerste pe-
riode loopt van 1908 tot 1920, de tweede loopt tot halverwege de jaren vijftig en de der-
de tot nu. Patrick Pasture houdt er in 1975 mee op, wanneer de beweging op een ande-
re leest is gebracht, en hij heeft ook een iets andere periodisering. Trouwens, wanneer
Stegerwald in 1908 iets als een internationale christelijke vakbeweging weet te vergade-
ren, is Pasture al op bladzij 64 van zijn boek. Hij heeft de lezer dan reeds langs allerlei na-
tionale, al dan niet levensvatbare en eensgezinde vakverenigingen en sociale bewegingen
in Europa gevoerd.

‘Internationaal’ betekende tot de jaren vijftig ‘Europa’ en de christelijke vakbeweging
was voor minstens 95% mannenzaak. Het boek van Pasture overziend, mag het een won-
der heten dat die internationale christelijke vakbeweging zo lang in stand is gebleven.
Zelden kende een beweging zoveel oorzaken van broedertwist. In de eerste periode werd
ze bijvoorbeeld overvleugeld door de Duitse vorm van christelijke vakbeweging, het in-
terconfessionalisme. Met name in katholiek Europa was dat interconfessionalisme zoals
we weten, echter zeker geen uitgemaakte zaak. Trouwens de vorm van de katholieke ar-
beidersbeweging leidde reeds tot ruzie: standsbeweging, vakbeweging, curatele van de
clerus? In allerlei delen van katholiek Europa was elke beweging van werklieden ver-
dacht, zo niet ongewenst. Werd arbeidersbeweging toegelaten dan was dat niet zozeer om
arbeidersbelangen te verdedigen als wel het socialisme te bestrijden. Ik denk dat die ne-
gatieve grondhouding, die de beweging tot eind jaren zestig volhield, de zwakte van de
internationale christelijke vakbeweging vooral veroorzaakte. Afweer leidt zelden tot en-
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thousiasme en opofferingsgezindheid van lange duur. Daardoor konden na 1918 andere
splijtzwammen nog gevaarlijker worden dan het vooroorlogse gekrakeel in katholieke
kring: het antisocialistisch nationalisme van de christelijke vakverenigingen bijvoorbeeld
of de tegenstelling tussen protestanten en katholieken.

Is het dus niet zo vreemd dat het aanvankelijke Duitse initiatief moeizaam van de
grond kwam, het is nog minder vreemd, dat na de Eerste Wereldoorlog de beweging weer
op nul stond. De christelijke vakverenigingen in de oorlogvoerende landen waren goede
vaderlanders geweest en nu viel het met name de Fransen, Belgen en Duitsers moeilijk
om in christelijke broederschap weer samen op te trekken. Je kon voor een nieuwe or-
ganisatie niet rekenen op vertegenwoordigers van de grote naties. Zo kwamen automa-
tisch hun collega’s van kleine, neutrale landen bovendrijven om de nieuwe internatio-
nale te dragen. Het secretariaat ging naar Utrecht, Serrarens zou tot in de jaren vijftig
secretaris-generaal zijn. H. Amelink, van het CNV, was lange tijd penningmeester en de
voorzitter was de eerste acht jaren een Zwitser. Ik geloof niet dat de Nederlanders, die het
meeste organisatorische werk deden, het venijn tussen Fransen en Duitsers goed aan-
voelden. Ze stiefelden soms nogal onbenullig door de Franse porseleinkast. In 1922 wees
Serrarens echter direct de Italiaanse fascistische vakbeweging af. Veel van zijn medestrij-
ders zagen wel wat in het fascistisch experiment. Het corporatisme sprak aan en het ant-
isocialisme niet minder. Serrarens echter vond dat de vakbeweging vrij moest zijn en wees
elke staatscontrole af, of het nu om de Sovjet Unie ging of om fascistisch Italië. Dit stand-
punt zou hij ook doordrijven in de vroege jaren dertig ten aanzien van Duitsland. Iemand
als Amelink bijvoorbeeld zag aanvankelijk nog wel wat in de beweging van Georg Stras-
ser aldaar. 

Het standpunt van Serrarens betekende dat het ICV in Duitsland en Italie zijn aan-
hang verloor en in feite een organisatie werd van bewegingen in Frankrijk, Oostenrijk,
Zwitserland, België en Nederland. In Oosteuropa trachtte het verbond wel bruggen-
hoofden te bouwen, maar dat ging moeizaam. Zeer tot woede van de protestanten werd
daarnaast weinig werk gemaakt van Skandinavië. Buiten Europa had de beweging alleen
wat succes in Quebec.

Na de Tweede Wereldoorlog was als gevolg van het Ijzeren Gordijn en de opkomst van
eenheidsvakbewegingen in Duitsland, Oostenrijk en Italië, alle verbonden met het We-
reldvakverbond en na 1949 met het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen,
het recruteringsgebied voor het ICV in Europa sterk teruggelopen. Het uitzicht om ooit
als serieuze gesprekspartner te kunnen optreden bij allerlei internationale instanties, als
de Verenigde Naties en hun onderorganisaties of bij de Internationale Arbeidsorganisatie
in Genève, werd nog slechter. En dat in een tijd van toenemende internationale organi-
satie, met name in Europa! Het ICV zocht een oplossing door de aanhang buiten Europa
te vergroten. In eerste instantie maakte het gebruik van de aangesloten bonden in kolo-
nialistische moederlanden. Die weken in hun houding ten aanzien van de arbeiders in de
koloniën doorgaans niet af van de regeringen in de moederlanden zelf. Met de dekoloni-
satie kwam hier een eind aan en moesten andere netwerken aangesproken worden. Door-
gaans werd gebruik gemaakt van de katholieke kerk, vooral in Latijns Amerika.

Die uitbreiding over de wereld vormde echter een bedreiging voor de identiteit van
het ICV. Hoe christelijk was de aangesloten Vietnamese vakvereniging, die vooral uit
boeddhisten bestond? In Afrika hadden de bonden de meest verschillende inspiraties.
En wat te doen met de regionale beweging in Latijns Amerika die in de jaren zestig on-
der Emilio Maspero een steeds revolutionairder koers ging varen? De uitbreiding over
andere werelddelen ging niet alleen de ideologische identiteit van het oude ICV te bo-
ven, ook zijn organisatorische en financiële macht. Veel niet-Europese bonden werden
onderhouden uit een solidariteitsfonds, maar het ICV was zelf niet bij machte dat vol-
doende te vullen. Via de opvolger van Serrarens, de Belg Vanistendael, kwam geldelijke
steun van een hulporganisatie van de Duitse bisschoppen ‘Misereor’ alsmede van de
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Duitse CDU. Hoe we deze financiële steun uit een land waar het ICV geen aangesloten
organisatie had, moeten verklaren, laat Pasture in het midden. Wel is hij van mening dat
beschuldigingen als zou het ICV ook geld van de CIA hebben ontvangen, alleen opgaan
in verband met de Vietnamese vakvereniging.

De aanhoudende financiële zwakte van het ICV is tekenend en een van de oorzaken
dat vanaf de tweede helft van de jaren vijftig het Europacentrisme in de beweging min-
der werd. Dat uitte zich in groter openheid voor andere religieuze inspiratie dan de chris-
telijke en tevens voor een radicaler houding, die vooral door Maspero werd uitgedragen.
In 1968 kregen beide identiteitsveranderingen hun beslag in een nieuwe beginselverkla-
ring. De naam van de internationale veranderde ook in ‘Confédération Mondiale du Tra-
vail’. Ook hier verdween de verwijzing naar een christelijke identiteit.

Patrick Pasture heeft deze boeiende ontwikkelingsgang in een gedegen vertoog be-
schreven. Hij heeft monnikswerk verricht. Helaas geldt dat ook een beetje voor uw re-
censent. Organisatiegeschiedenissen zijn doorgaans geen bedlectuur, al zou het vermo-
gen van vele de slaap te verwekken anders doen vermoeden. Ik zal niet beweren dat
Pasture’s boek slaapverwekkend is, maar onderhoudend is het nu ook weer niet. Daar-
voor is het teveel beschrijving, gedegen en gedetailleerd. De adviezen van Georges Haupt
voor de bestudering van de socialistische internationale beweging hadden analytische in-
spiratie kunnen geven. In veel opzichten is het organisatorische aspect van de beweging
nu ongeanalyseerd gebleven en daardoor is het boek vooral een naslagwerk voor feiten
en namen geworden. Serrarens, Amelink, Vanistendael, Maspero en al die anderen blij-
ven echter slechts namen van functionarissen. Achterin het boek bevindt zich een lijst
met de afkortingen van de 127 verschillende organisaties (inclusief de CIA 128) die in
het boek voorkomen. Op pagina 265 telde ik op 30 regels 26 afkortingen. Die frequentie
vervreemdt de lezer langzaam maar zeker van een werk en een verhaal die dat niet ver-
dienen.

Bert Altena

Jan de Jongste, Juliette Roding en Boukje Thijs (ed.), Vermaak van de elite in de vroegmo-
derne tijd (Hilversum: Verloren, 1999).

Tennis, hogeschoolrijden, jacht, dansen en toneel zijn enkele van de Vroegmoderne vor-
men van elitair vermaak die in deze bundel aandacht krijgen naast de vermakelijke kan-
ten van het bekijken van kunstkamers, plafonddecoraties, spiegelkamers, het lezen van
gedichten en het deelnemen aan loterijen. Kortom, het betreft hier een zeer gevarieer-
de bundel. Voor de sociale geschiedenis van de Republiek zijn de eerste drie artikelen
het belangrijkst. Ze geven een goed beeld van de leefomgeving van de elite als de ach-
tergrond van al het vermaak dat volgt. Willemijn Fock beschrijft de ontwikkeling van het
Hollandse woonhuis in relatie tot de veranderende behoefte aan vermaak. Aan de hand
van Leidse voorbeelden schetst ze de opkomst van het representatief ontvangstvertrek,
afgescheiden van woon- en slaapvertrekken. In de ‘beste kamer’ of het ‘salet’ brachten
de bewoners rijkdom en goede smaak tot uitdrukking. Tapijten, spiegels en familiepor-
tretten aan de wanden, en voor elitair vermaak vaak een pronkbuffet, een marmeren
koelvat voor wijn, water en glazen, later ook speel- en theetafels. In de achttiende eeuw
ontwikkelde zich de suite, een typisch Hollands fenomeen, eerste met klap- later met
schuifdeuren. De suite was toegesneden op het sociale leven van de elite en geschikt voor
converseren, musiceren en spelen.

In Dirk Jaap Noordam bijdrage staan de buitenplaatsen centraal, die na 1700 vrijwel
onontbeerlijk werden voor een elitaire levensstijl. In 1732 waren er 84 buitenplaatsen
rond Leiden, en daarvan was de helft in bezit van Leidenaren, vooral bestuurders en ren-
teniers. Enerzijds hadden echter niet alle belangrijke regenten er een. Anderzijds waren
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er ook brouwers en predikanten onder de bezitters. Rond 1800 zette een achteruitgang
in, omdat het onderhoud te duur werd, en buitens mogelijk nu ook relatief weinig com-
fortabel werden gevonden, en in de negentiende eeuw wellicht te veel herinnerden aan
de oude levensstijl van de regenten.

Het meest vermakelijke onderdeel van een buitengoed was de tuin. Veel meer Leide-
naren bezaten buiten de stad een tuin, dan een buitenhuis. Otto Wttewaal beschrijft in
zijn bijdrage zo’n tuin, die van kasteel Heemstede bij Houten. Deze tuin werd tussen
1645 en 1680 in renaissance-stijl aangelegd. Daarna werd de tuin opnieuw ingericht, ver-
moedelijk naar een ontwerp van Isaac de Moucheron, die er ook een reeks aquarellen
van maakte. Een wandeling door zo’n formele, symmetrisch aangelegde tuin werd gezien
als een hoogtepunt van elitair vermaak. Kasteel Heemstede was om deze reden een ge-
liefd uitje voor toeristen uit binnen- en buitenland.

De in deze bundel bestudeerde thema’s staan pas vrij kort in de aandacht van sociaal-
historici. Het eerste sociaal-historische artikel over buitenhuizen, bijvoorbeeld, werd pas
een jaar of twintig geleden geschreven door Herman Diederiks. De groeiende belang-
stelling blijkt ook uit het in 1999 verschenen themanummer van De Zeventiende Eeuw over
het ‘spel en spelen’. 

Deze rijk geïllustreerd bundel, oogst van een Leids congres, geeft een goed overzicht
van de vele aspecten die het vermaak van de elite kende. Alleen het bredere kader had
verder uitgewerkt kunnen worden. Er had bijvoorbeeld aangesloten kunnen worden bij
het debat in Past and Present over het door Peter Burke geïntroduceerde idee van ‘the in-
vention of leisure in early modern Europe’. Ook had goed gebruik kunnen worden ge-
maakt van het vele sociaal-wetenschappelijk onderzoek dat thans plaats vindt naar woon-
en levensstijlen, bijvoorbeeld de verhelderende concepten en ideeën van Pierre Bour-
dieu, zoals Maris Stella de Wijs-Mulkens die heeft toegepast in haar, ook in 1999 ver-
schenen, proefschrift Wonen op stand: lifestyles en landschappen van de culturele en economische
elite.

Rudolf Dekker

Xavier Rousseaux, Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Claude Vael (eds.), Révolutions et justice
pénale en Europe. Modèles français et traditions nationales, 1780-1830/ Revolution and criminal
justice. French models and national traditions, 1780-1830 (Paris Montréal: L’Harmattan,
1999).

Het heeft iets vreemds om een boek te bespreken waarbij op de achterflap, onder het
motto ‘ont contribué à cet ouvrage’ je eigen naam staat. De lezer zij gerustgesteld: ik ga
niet mezelf recenseren. Deze bundel met 21 bijdragen vormt de neerslag van een in no-
vember 1995 gehouden colloquium. Het lag aanvankelijk in de bedoeling om een volle-
dige proceedings uit te geven, inclusief de commentaren tijdens afzonderlijke zittingen,
maar de laatste zijn in het publicatieproces gesneuveld (behoudens dus hun aankondi-
ging op de achterflap). In de inleiding claimen de redacteuren dat de geschrapte com-
mentaren in de betreffende artikelen zijn verwerkt, maar daar is, althans in de twee bij-
dragen over de doodstraf, niets van te merken. Raymonde Monnier schrijft zelfs, hetgeen
ten tijde van het colloquium klopte, dat de afschaffing van de doodstraf in Frankrijk
(1981) ‘nog geen 15 jaar geleden is’: hier hadden de redacteuren beter moeten opletten.
Overigens zijn sommige discussiebijdragen aan het colloquium wel opgenomen. Zo be-
commentarieert Michael Broers vier artikelen die de Italiaanse situatie betreffen, inclu-
sief een eerder van hemzelf.

De overkoepelende probleemstelling laat zich samenvatten als: in hoeverre hebben de
veranderingen in het strafsysteem tijdens de Franse Revolutie (inclusief de Napoleonti-
sche tijd) hun weerslag gehad op de juridische stelsels in de gebieden die korter of lan-
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ger onder Franse invloed stonden? Xavier Rousseaux staat in niet minder dan vier bij-
dragen als auteur vermeld. Hij is auteur van de redactionele inleiding. Vervolgens doet
hij een voorafgaand overzicht van de veranderende wetten en regelgeving in het revolu-
tionaire Frankrijk door Bernard Schnapper nog eens dunnetjes over, met nadruk op de
rechterlijke organisatie. Rousseaux is een van de zes auteurs van een kwantitatieve analy-
se van de strafrechtspraak in het departement Sambre et Meuse. Tenslotte vat hij de
staats- en strafrechtelijke ontwikkelingen in België, Nederland en Luxemburg tussen
1780 en 1830 samen.

Het colloquium en de resulterende bundel hebben een interessante problematiek
aangesneden, maar het terrein is wel erg omvangrijk. In veel gevallen blijft het dan ook
bij voorlopige conclusies en openstaande vragen, die nog nader onderzoek vereisen. Zo
is een van de conclusies van de eerder genoemde kwantitatieve studie dat vermogensde-
licten aanvankelijk stevig werden aangepakt, maar dat tijdens het keizerrijk een normali-
sering optrad. Het zou interessant zijn te kijken of dat ook voor andere departementen
in ‘bezet’ gebied opging. Beide artikelen over de doodstraf hebben een probleemstelling
die nauwelijks een antwoord krijgt. Monnier werpt de vraag op waarom het in Frankrijk
pas in 1981 tot afschaffing kwam, ondanks dat reeds in 1791 voor het eerst een voorstel
daartoe was gedaan. Een analyse van de debatten in de Constituante, met een nawoord
over de periode erna, brengt het probleem niet tot een oplossing. Martschukats ogen-
schijnlijke thema is het verschil in perceptie van de guillotine in Frankrijk en Hamburg,
maar hij blijft steken in (te) veel verwijzingen naar Foucault en horror-verhalen over af-
gehakte hoofden die een arts in de vinger bijten. In zijn slotwoord signaleert ook Philip-
pe Robert enige lacunes: een studie van de impact die de invoering van de gendarmerie
op het Franse platteland had en uitbreiding van de bestudeerde gebieden met het zich
verzettende Spanje.

Robert schuift de gendarmerie naar voren als een van de belangrijkste besproken the-
ma’s. Dat onderwerp is ook voor de lezers van dit tijdschrift waarschijnlijk het meest re-
levante; veel van de overige bijdragen bewegen zich meer op het terrein van de institu-
tionele of rechtsgeschiedenis. In het eerste van zijn twee artikelen schetst Broers (deze
Brit schrijft in het Frans; slechts drie bijdragen zijn in het Engels) de betekenis van de
gendarmerie voor het staatsvormingsproces in de Italiaanse gebieden. Deze politiemacht
vormde het eerste centrale orgaan dat het platteland binnendrong, tevoren het domein
van seigneurs en bisschoppen. De gendarmerie zorgde ervoor dat het platteland belas-
tingen en soldaten leverde en er een mate van orde heerste. Relevant voor de sociale ge-
schiedenis is ook het artikel van Dupont-Bouchat over gevangenissen. Ze stelt vast dat de
Zuidelijke Nederlanden waar het hervormingen betreft de Franse Revolutie vóór waren:
de nieuwe tuchthuizen van Gent en Vilvoorde, opgericht in 1776 en 1779, werden onder
het Directoire de eerste prisons centrales van het Franse rijk.

Hoewel deze bundel als geheel wellicht minder resonantie zal hebben, zijn de afzon-
derlijke artikelen voor specialisten zeker van belang.

Pieter Spierenburg

Remieg Aerts, Herman de Liagre Böhl, Piet de Rooy & Henk te Velde, Land van kleine ge-
baren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990 (Nijmegen : SUN, 1999) 384 pp.

De moderne politieke geschiedenis van Nederland kan beschreven worden als een ‘ver-
haal van kleine gebaren’. Sinds de grondslagen werden gelegd van het moderne Neder-
land kende het land een ontwikkeling zonder grote schokken, traag voortkabbelend op
het ritme van Europese en internationale ontwikkelingen, zonder spectaculaire uitschie-
ters die het land uit de baan van de beschaafde wereld zouden kunnen doen schieten. De

Recensies 367



studie van het politieke verleden van Nederland heeft juist de laatste jaren aanleiding ge-
geven tot een volstrekt onoverzichtelijke literatuurstroom, waarvan de belangrijkste be-
vindingen echter op een voortreffelijke wijze worden samengevat in dit boek. De keuze
voor de politieke geschiedenis is, zoals Piet de Rooy in zijn inleiding opmerkt, ingegeven
door de wens om aan de politiek de betekenis terug te geven die het verdient, namelijk
als een vorm van geschiedschrijving die, misschien nog beter dan andere deeldisciplines,
samenhang in verschillende maatschappelijke ontwikkelingen kan tonen. Daarbij wordt
‘politiek’ niet verengd tot puur staatkundige of diplomatieke kwesties – laat staan een ge-
schiedenis van veldslagen of van ‘grote staatsmannen’ – maar gedefinieerd in termen van
wat modieuzer klinkende ‘politieke cultuur’. ‘Politieke cultuur’ wordt opgevat als het
brede maatschappelijke en culturele draagvlak voor de veelzijdige relatie tussen de bur-
ger en zijn overheid, of de manier waarop mensen als burgers gestalte gegeven aan de
manier waarop zij hun samenleving wensen te organiseren. 

Geschiedschrijving is steeds ordening en derhalve een oefening in periodisering. Het
boek is ingedeeld in vier periodes die van elkaar gescheiden worden door ‘scharniermo-
menten’ die het politieke landschap hebben veranderd. Iedere periode wordt behandeld
door een auteur, waarvan er niet een kan verdacht worden zijn stof niet te beheersen. 
Remieg Aerts beschrijft de transformatie van de oude oligarchische en confederalistische
Republiek naar een constitutionele monarchie en eenheidsstaat. Dat ging schoksgewijs
en niet zonder de indringende invloed van buitenlandse bemoeienissen. De periode tus-
sen 1780 en 1848 is wellicht de periode waarin Nederland de meeste regimewisselingen
en nationale gedaanteveranderingen heeft ondergaan. Opvallend is daarbij dat Aerts
erin slaagt om een periode inzichtelijk te maken waarin het moeilijk is om politieke po-
sities en identiteiten haarscherp van elkaar af te bakenen en waarin de rol van politiek en
staat vaak mijlenver afstaat van ons hedendaags begrip. Aerts legt veel nadruk op ont-
wikkelingen van puur staatkundige aard en laat kwesties van politieke stijl en zeden gro-
tendeels onvermeld. Een uitzondering daarop is zijn beschrijving van de politieke be-
sluitvorming die onder het stelsel van het verlichte absolutisme veel weg had van een
gezinshuishouding.

Op voortreffelijke wijze behandelt Henk te Velde de wording van de parlementaire,
burgerlijke democratie in de periode tussen de grondwetwijziging van 1848 en de Eerste
Wereldoorlog. Hij heeft daarbij aandacht voor zowat alle facetten van de burgerlijke po-
litieke cultuur. Staatsvorming, maar ook aspecten van sociaal beleid, intellectuele cul-
tuur, de rol van kunst en wetenschappen, koloniale en buitenlandse politiek nemen daar-
in hun plaats in. Te Velde laat zien hoe de verschuivende machtsverhoudingen tussen de
monarchie, het parlement en de politieke partijen een invloed heeft op het totale poli-
tieke veld en op de participatie van de burger in het openbare leven. Dit kan niet los ge-
zien worden van processen van urbanisering, schaalvergroting en nationalisering. Het
politieke veld ontworstelt zich aan de rigide structuren van een overgeërfd Ancien Régi-
me, begint langzaam te verbrokkelen, maar vertoont reeds de contouren van de moder-
ne maatschappij. Op geen enkel moment wordt echter een unilineair determinisme in
de geschiedenis verondersteld. Het begin van de compartimentalisering van de Neder-
landse samenleving op levensbeschouwelijke en sociaal-economische basis begint zich af
te tekenen. Zoals Aerts houdt ook Te Velde greep op de door hem behandelde periode
die op hedendaagse lezers vaak een grillige en tegenstrijdige indruk nalaat.

Piet de Rooy brengt zijn verhaal over het Interbellum grotendeels terug op het spoor
van de grote staatkundige en politieke ontwikkelingen. In de tussenoorlogse periode krij-
gen de contouren van de moderne Nederlandse democratie vorm met de ontplooiing
van de particratie en de verdere ontwikkeling van de verzuiling als belangrijkste ingre-
diënten. De dominantie van een conservatief-burgerlijk blok, waarvan Colijn de belicha-
ming was, en de jarenlange uitsluiting van de sociaal-democratie hebben niet belet dat
velen de noodzaak van een zekere ‘ordening’ van de samenleving gingen inzien. De li-
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berale nachtwakersstaat was op zijn retour. Zoals elders in Europa, komt ook in Neder-
land de ‘ongemakkelijke democratie’ in de maalstroom van het ‘crisisdenken’, waarop
(al met al bescheiden) fascistische successen zich konden enten. De Rooy behandelt de
Tweede Wereldoorlog niet als een drastische cesuur, maar als een onderbreking waarna
een periode van een ‘valse start’ zich aandient. Ondanks de bevrijdingsroes, kampte Ne-
derland immers met torenhoge materiële schade, de noodzaak om zich van ‘slechte va-
derlanders’ te ontdoen, en de ontgoochelingen van een mislukte dekolonisatie van In-
dië. Zo er ooit al sprake kon geweest zijn van een Nederlandse ‘Sonderweg’ in de
negentiende eeuw, was die wel voorgoed voorbij met het aanbreken van de naoorlogse
periode. Zowel politiek als economisch werd Nederland voorgoed ingebed in de inter-
nationale conjunctuur. 

Zwaar beschadigd kwam Nederland uit de bezettingstijd. Maar de verdere naoorlogse
geschiedenis leest als een succesverhaal, waarin politieke stabiliteit en de spectaculaire
groei van de welvaartsstaat centraal staan. Herman de Liagre Böhl beschrijft de verschil-
lende factoren die hun aandeel hebben gehad in het typisch geachte Nederlandse con-
sensusmodel dat een zeer hoge mate van welvaart en welzijn heeft gegenereerd. De af-
brokkeling van de verzuiling heeft niet echt afbreuk gedaan aan het naoorlogse
pacificatiemodel, maar nieuwe vormen van participatiedemocratie doen ontstaan, als al-
ternatief voor een in wezen oligarchisch representatiemodel. Wellicht nog sterker dan
andere landen heeft Nederland de schok van de jaren zestig ondergaan die de gezapige
burgerdemocratie in een culturele revolutie deed ten onder gaan. Zoals ook gezegd
wordt van het nationale besef en de culturele identiteit in Nederland, ‘verdamt’ ook in
dit deel de uitzetting over de politieke ontwikkeling van Nederland. Problemen als glo-
balisering en multiculturalisme zijn wellicht nog te actueel om nu reeds aan een histori-
serend oordeel onderworpen te worden. 

Nederland is een land waar theatraliteit en dramatiek nauwelijks een rol hebben ge-
speeld in de politiek. Het is een land dat gespaard is gebleven voor fundamentele debat-
ten over zijn aard of zijn bestaansrecht, zoals die in Duitsland of België werden gevoerd.
Een overzicht van zijn politieke geschiedenis levert toch een prettig leesbaar en voor
iedereen toegankelijk boek op. Spijtig genoeg oogt het niet zo fraai zoals de onuitputte-
lijke reeks van soortgelijke boeken die er bijvoorbeeld over de geschiedenis van Duits-
land worden geproduceerd. Illustraties, maar ook overzichtelijke schema’s, tabellen of
kaarten zouden er een nog bruikbaarder werkinstrument van gemaakt kunnen hebben.
Dit doet geen afbreuk aan de kwaliteit van deze knappe synthese. 

Georgi Verbeeck
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