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Woord vooraf

Kracht is niet alleen een zaak van omvangrijk grondgebied of 
talrijke bevolking, overwinning niet alleen een zaak van doel-
matige bewapening, veiligheid is niet alleen een zaak van hoge 
muren of diepe walgrachten, gezag is niet alleen een zaak van 
strikte bevelen en veelvuldig straffen. Degenen die een levensvat-
bare organisatie tot stand brengen blijven in leven ook al zijn ze 
klein terwijl degenen wier organisatie ten dode opgeschreven is ten 
onder gaan ook al zijn ze groot (ontleend aan Sun Tzu The Art 
of War, Boston & Londen: Shambala, 2005, p. xxii).

Waartoe is Nederland op aarde? Wat is de bedoeling van Nederland? 
Voor een land dat zich in de nodige internationale belangstelling 
mag verheugen – alleen al vanwege de voor een klein land bovenge-
middeld belangwekkende economische positie in de wereld – is het 
stellen van deze vragen niet louter van academisch belang. 

Wie in deze soms verwarrend wankele wereld sterk wil staan, doet er 
goed aan te weten wie hijzelf is. Maar weten we dat nog wel? Durven 
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en kunnen we over de vraag wat Nederland is, of zou willen zijn, nog 
wel nadenken en het echte gesprek voeren? Er zijn veel voorbeelden 
te geven van situaties waarin alleen al het stellen van dit soort vragen 
leidt tot een ongemakkelijke en soms al te vlotte uitwisseling van al 
dan niet geharnaste meningen. Steeds minder lijkt er gelegenheid te 
zijn voor diepere en door wetenschappelijk onderzoek en systemati-
sche reflectie gevoede gesprekken. Per saldo is er soms eerder sprake 
van onverschilligheid dan van oprechte interesse in wat de ander in 
zo’n gesprek naar voren zou willen brengen.

In de voorliggende bundel worden we door verschillende gezag-
hebbende auteurs uitgenodigd – of beter gezegd: uitgedaagd – het 
gesprek aan te gaan over de vraag wie wij als Nederlanders zijn of 
zijn geworden. De verschillende essays, interviews en uitvoerig em-
pirisch gedocumenteerde hoofstukken geven een indringend beeld 
van een Nederland dat de afgelopen decennia sterk is veranderd. 
Van den Brink spreekt in navolging van de eerder dit jaar overleden 
Zygmunt Bauman over Nederland als een land met een steeds meer 
‘vloeibare’ samenleving. Nederlanders zijn gemiddeld genomen veel 
mobieler en volatieler dan voorheen: op tal van terreinen zijn forse 
bewegingen en veranderingen zichtbaar. Wat opvalt, is dat bij we-
zenlijke gesprekken over wat en wie we als Nederlanders willen zijn, 
onze verlegenheid bij het ter sprake brengen van de meer spirituele 
en morele dimensies daarvan, ons danig in de weg zit. 

Toch zal het gesprek moeten worden gevoerd – over de betekenis 
van vrijheid en gelijkwaardigheid, over de manier waarop ook in 
onze tijd de strijd tegen het water ons op een bepaalde wijze sa-
menbrengt, over zorgzaamheid, duurzaamheid en eerlijkheid, over 
authenticiteit in het private en in het publieke domein. Dat is geen 
zoektocht naar die ene en onveranderlijke identiteit, dat is wel een 
poging om de wezenlijke bestanddelen van wat ons als Nederlanders 
beweegt en in beweging brengt in beeld te brengen en actief het ge-
sprek erover aan te gaan: over de verhouding tussen marktwerking 
en gemeenschapswerking, over betrokkenheid en leiderschap in het 
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democratische en steeds verder gedigitaliseerde landschap en over 
nieuwe patronen van pacificatie, een eeuw na de Pacificatie van 1917. 
Die pacificatie was het sluitstuk van een wezenlijk gesprek over de 
toekomst van ons land. Ook de komende eeuw verdient zo’n gesprek 
en wellicht nieuwe vormen van pacificatie. Ik spreek de hoop uit dat 
de voorliggende bundel zo’n gesprek mag voeden en inspireren. 

Dr. W.B.H.J. van de Donk, Commissaris van de Koning in de pro-
vincie Noord-Brabant
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Inleiding

Ad Verbrugge & Gabriël van den Brink 

Enkele jaren geleden kwam in Nederland een serieus debat op gang 
over de aard en inrichting van de universiteit. Samen met organisa-
ties als Science in Transition, Beter Onderwijs Nederland en Plat-
form hervorming Nederlandse universiteiten stond Centrum Èthos 
aan de wieg van dit debat. In onze bundel Waartoe is de universiteit 
op aarde? (2014) leverden verscheidene auteurs van binnen en buiten 
ons centrum stevige kritiek op de huidige gang van zaken aan onze 
vaderlandse universiteiten. Die kritiek betrof vooral de economise-
ring van het moderne wetenschapsbedrijf – die nota bene mede door 
de overheid zelf in gang is gezet. Zo draagt de hedendaagse bekosti-
gingssystematiek van onderwijs en onderzoek verscheidene perverse 
prikkels in zich. Deze prikkels ondermijnen de academische kwaliteit 
van onderwijs en onderzoek, leiden tot een verslechtering van de wer-
komstandigheden van medewerkers en verdiepen bovendien de kloof 
tussen wetenschap en samenleving. Ook de Amsterdamse studen-
tenacties van twee jaar terug – die vooral gericht waren op het ‘ren-
dementsdenken’ – sloten aan bij deze fundamentele systeemkritiek. 

In de genoemde bundel werden echter ook verscheidene voor-
stellen gedaan om deze systeemcrisis op te lossen en nieuwe wegen 
te openen. Daarbij wezen velen op de noodzaak van meer maat-
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schappelijke betrokkenheid van de kant van onze universiteiten. En 
dat is geen toeval! Versterkt door het voortrazende proces van globa-
lisering en digitalisering heeft het genoemde rendementsdenken aan 
onze universiteiten er namelijk ook toe geleid dat haar maatschappe-
lijke betekenis in veel gevallen vertroebeld is geraakt. Dat geldt zeker 
voor de geesteswetenschappen. Zoals blijkt uit de Nationale Weten-
schapsagenda probeert de politiek momenteel het tij te keren, maar 
hoe de maatschappelijke betrokkenheid van onze universiteiten er in 
concreto uit zou moeten zien is lang niet altijd duidelijk. 

De voorliggende bundel Waartoe is Nederland op aarde? past bij het 
maatschappelijk profiel van Centrum Èthos: een centrum voor mul-
tidisciplinair-filosofisch onderzoek, onderwijs en debat over maat-
schappelijke transformaties. Daarin willen we met elkaar – en steeds 
ook met gespreksgenoten van buiten – antwoorden formuleren op 
de grote vragen van deze tijd. We stellen onszelf ten doel om het 
publieke debat over dergelijke vragen aan te zwengelen of te verrij-
ken; zowel met bepaalde inzichten als met de woorden en beelden 
die daarbij horen. Ook willen we belanghebbende partijen de kennis 
én taal verschaffen die hen in staat te stellen beter om te gaan met de 
prangende kwesties waarmee zij geconfronteerd worden. Daartoe 
analyseren we deze transformaties op een integrale en normatieve 
manier. 

In dat kader maken we tevens gebruik van andere ervaringsbron-
nen dan de strikt wetenschappelijke, bijvoorbeeld uit de sfeer van 
literatuur en religie of behorend tot vormen van beroepsuitoefening. 
We achten het noodzakelijk dat de academische wereld meer oor en 
oog krijgt voor wat er in de nabije omgeving gebeurt en ook gebruik-
maakt van de kennis die buiten haar muren voorhanden is. Omge-
keerd kan zij een eigen bijdrage leveren om bepaalde ontwikkelingen 
in goede banen te leiden. 

De uitgave van deze bundel komt voort uit de maatschappelijke 
betrokkenheid van Centrum Èthos – ook waar het gaat om de keu-
ze van de auteurs. We hebben verscheidene mensen van buiten ons 
centrum uitgenodigd om deel te nemen aan deze reflectie op verle-
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den, heden en toekomst van Nederland. Verschillende disciplines 
én kennisbronnen leveren de bouwstenen voor een filosofisch per-
spectief waarbij we de huidige ontwikkelingen op een normatieve en 
reflexieve manier bezien. Daarnaast gingen we te rade bij een aantal 
vrouwelijke experts met de vraag of ze bepaalde thema’s van com-
mentaar wilden voorzien. Al met al levert dit een intrigerend beeld 
op van ons land en zijn koppige bewoners, die zich wisten te vesti-
gen én te handhaven in deze moerassige streken en die hun eigen 
poldergemeenschap hebben opgebouwd, van waaruit ze een soms 
bekrompen, maar vaak ook weidse blik op de wereld werpen. Van 
daaruit laat zich ook iets zeggen over onze toekomstige mogelijkhe-
den en wat we de wereld te bieden te hebben. Kortom, we proberen 
met vereende krachten een antwoord te geven op de leidende vraag 
van deze bundel: Waartoe is Nederland op aarde?

Deze identiteitsvraag raakt meteen aan een fundamentele problema-
tiek die momenteel overal ter wereld zichtbaar wordt. Het huidige 
proces van globalisering en digitalisering leidt enerzijds tot een si-
tuatie waarin nationale grenzen en identiteiten steeds poreuzer lij-
ken te worden, terwijl het anderzijds ook tegenkrachten oproept die 
deze grenzen en identiteiten willen herbevestigen. Het einde van 
de geschiedenis – zoals dat begin jaren negentig nog werd aange-
kondigd door politiek filosoof Francis Fukuyama – lijkt allerminst 
in zicht. Om goed te kunnen inspelen op deze turbulente mondiale 
dynamiek, moeten we beter begrijpen wat het proces van globalise-
ring en digitalisering doet met de levens van mensen en van lokale 
of nationale gemeenschappen. Hoe dan ook is deze dynamiek op 
allerlei terreinen merkbaar: of het nu gaat om vluchtelingen, om mi-
gratiestromen, om sociale ongelijkheid, om de groei van het toeris-
me, om de radicalisering van moslimjongeren of om de opkomst van 
extreemrechtse voorkeuren. 

Uit zowel de Brexit als de verkiezing van Trump kan men af-
leiden dat zeker ook de Angelsaksische wereld vatbaar is voor de 
bovengenoemde tegenkrachten. Hoewel de bestuurlijke elite in ons 
land graag op het Angelsaksische model inzet, neemt de maatschap-
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pelijke onvrede daarover toe en zien we aanzetten voor een nieuwe 
benadering. 

Wij hopen bij te dragen aan zo’n nieuwe benadering door (op-
nieuw) na te denken over vragen die met de Nederlandse eigenheid 
verband houden. Een dergelijke oriëntatie blijft natuurlijk wat spe-
culatief van aard. Maar het is hoe dan ook onvermijdelijk om bij be-
langrijke beslissingen die de langere termijn betreffen uit te gaan van 
bepaalde vooronderstellingen. Deze bouwen voort op ervaringen uit 
het verleden. In deze bundel wordt onder meer voorondersteld dat 
processen van modernisering en globalisering niet overal op eenzelf-
de manier vorm krijgen en dat er, ook in de nabije toekomst, grote 
verschillen tussen landen en regio’s zullen bestaan. De politiek dient 
zich – meer dan tot dusver het geval was – rekenschap te geven van 
deze verschillen en haar beleid mede daarop af te stemmen. Daartoe 
zijn ook nieuwe vormen van diplomatieke én politieke tact vereist. 

Hoewel het tegenwoordig allerminst voor zich spreekt, hebben we 
er bewust voor gekozen deze bundel in het Nederlands uit te bren-
gen. Hij handelt immers over Nederland, put op allerlei manieren 
uit onze eigen traditie en is erop gericht om Nederlandse burgers, 
wetenschappers en beleidsmakers zicht te bieden op de aard en mo-
gelijkheden van ons land. Nederlands is de taal van het land waar we 
wonen, onze habitat, ons èthos – wat deze bundel van meet af aan 
zijn eigen toon en karakter verschaft. Alleen dankzij een gedeelde 
taal zijn we in staat te peilen wat er onder mensen leeft en kunnen 
we dat bovendien verwoorden op een manier die hen echt ter harte 
gaat. De moedertaal is de hartstaal. Onze keuze voor het gebruik 
van Nederlands houdt dus sterk verband met het thema van deze 
bundel zelf: de vraag naar onze eigen identiteit in een tijd van globa-
lisering en digitalisering. 

De Nederlandse universiteiten zijn uitdrukkelijk een partij in 
dit globaliseringsproces en houden naar onze mening onvoldoende 
rekening met de maatschappelijke gevolgen daarvan. Zo dendert de 
verengelsing van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs momen-
teel in hoog tempo door, waarmee de veelbesproken kloof tussen we-
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tenschap en maatschappij – in ieder geval wat taal en cultuur betreft 
– alleen maar groter wordt. De linkerhand lijkt niet te weten wat 
de rechter doet. De verengelsing van de universiteiten staat immers 
haaks op de ambitie van meer maatschappelijke betrokkenheid. Een 
vruchtbare gedachtewisseling tussen wetenschap en samenleving 
komt bij uitstek tot stand in de moedertaal die wetenschappers en 
burgers met elkaar delen. De universiteit heeft bovendien een uitge-
sproken verantwoordelijkheid voor het onderwijsgebouw als geheel, 
waartoe ook de ontwikkeling van het Nederlands als onderwijs- en 
instructietaal behoort. 

Natuurlijk heeft taal binnen het mondiale wetenschapsbedrijf in 
veel gevallen een instrumentele functie. Het lijdt geen twijfel dat 
Engels – als de huidige lingua franca van de wetenschap – de com-
municatie tussen wetenschappers over de gehele wereld aanzienlijk 
vergemakkelijkt. Maar taal is meer dan alleen maar een instrument 
voor de uitwisseling van informatie; ze vormt mede de identiteit van 
een taalgemeenschap en herbergt ook een bepaalde beleving van de 
wereld, ja ze kent zelfs een eigen morele signatuur. Wie werkelijk 
met een gemeenschap in gesprek wil treden, moet ook haar taal wil-
len spreken. Het is niet voor niets dat universiteiten van oudsher 
plaatsen van ‘vertaling’ zijn geweest; beginnend bij de vertaling van 
de Bijbel en de geschriften van Plato en Aristoteles. In de nieuwe tijd 
behoorde daartoe ook het cultiveren van de moedertaal. Dat gold in 
de Verlichting als een bijdrage aan de emancipatie van de burgerij. 
In die traditie vatten wij ook ons centrum op.

Tot slot een woord van dank: Centrum Èthos – gevestigd aan de 
Vrije Universiteit in Amsterdam – werkt sinds haar oprichting nauw 
samen met verscheidene partners. Wat deze bundel betreft gaat onze 
dank vooral uit naar Haroon Sheikh en Frank Botman van Dasym. 
Mede dankzij hun steun en deelname aan dit project werd de uitgave 
van deze bundel mogelijk; iets waarvoor wij hen bijzonder erkente-
lijk zijn. Daarnaast willen we Niels Cornelissen van uitgeverij Boom 
bedanken, die snel het belang van de thematiek onderkende en zich 
vrijwel meteen bereid heeft verklaard om deze bundel uit te geven. 
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1. Nederland en zijn nationale 
eigenheid

Theoretisch kader en vraagstelling

Gabriël van den Brink

Wat meer dialectiek! Dat zou je degenen die over onze nationale 
identiteit debatteren van harte toewensen, want tot nog toe verloopt 
deze discussie op een weinig bevredigende manier. De publieke opi-
nie valt al snel uiteen in twee kampen die langs elkaar heen praten. 
Volgens de een wordt het eigene van Nederland bedreigd door ont-
wikkelingen als globalisering of migratiestromen, terwijl de ander 
betwijfelt of er wel een Nederlandse identiteit bestaat. Het eerste 
kamp zou graag het verleden terug hebben, terwijl het tweede denkt 
te weten wat de toekomst ons zal brengen. Op welke wijze eigenheid 
en diversiteit met elkaar verband houden of hoe het verleden en de 
toekomst op elkaar inwerken zijn vragen die nauwelijks worden ge-
steld. Het is om die reden dat wij vanuit Centrum Èthos een bijdrage 
aan deze discussie willen leveren. 

Dit hoofdstuk gaat in op de overwegingen die daarbij een rol 
hebben gespeeld en de keuzen die we hebben gemaakt. In het laatste 
hoofdstuk komt de vraag uit de titel van dit boek aan de orde. Ik begin 
echter met een korte beschrijving van de onderhavige thematiek, die in 
algemene zin neerkomt op de dialectiek van het andere en het eigene.
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1. Terugkeer van het verdrongene

De belangstelling voor het eigene van landen, staten en gemeen-
schappen is zo oud als de geschiedenis; reeds de eerste historici 
hebben zich daarin verdiept. Zo vindt men in de werken van He-
rodotus en Tacitus talrijke opmerkingen over datgene wat het eigen 
volk onderscheidt van andere volkeren en over de omstandigheden 
die daarvoor zorgen. Deze interesse beperkte zich gedurende vele 
eeuwen tot een kleine bovenlaag van geletterden. Uiteraard kwamen 
ook gewone mensen van tijd tot tijd in aanraking met vreemde vol-
ken, onbekende talen of andere gewoonten, maar zonder dat dit een 
onderwerp van systematische reflectie werd. De gewone man leefde 
als het ware binnen de omheining van het eigene en kon buiten-
staanders alleen als afwijkend van zichzelf zien. 

Deze situatie bleef ook in Europa lang bestaan, maar begon te-
gen het einde van de Middeleeuwen te veranderen. De groei van het 
maatschappelijk verkeer bracht met zich mee dat de vele gemeen-
schappen die het continent herbergde in toenemende mate met el-
kaar in contact kwamen en zich een beeld van elkaars eigenaardig-
heden gingen vormen. Dit maakte dat nadenken over het eigene en 
het andere zich niet langer beperkte tot een geleerde kring, maar een 
populaire bezigheid werd (in meerdere betekenissen van het woord). 
Velen wisten – of meenden te weten – wat bijvoorbeeld kenmer-
kend is voor een Fransman, een Italiaan of een Spanjaard. Overigens 
hebben schrijvers, geleerden en ontdekkingsreizigers daar volop aan 
meegedaan. Het leidde tot een proces van beeldvorming dat volgens 
Joep Leerssen werd afgerond in de zeventiende eeuw, met als gevolg 
dat de karakteristieken van diverse volken rond het jaar 1700 in kaart 
waren gebracht en gesystematiseerd. 

Met nationalisme in de moderne betekenis van het woord had 
dat echter weinig uit te staan. Dat verschijnsel vooronderstelt na-
melijk het beginsel van de volkssoevereiniteit. Zolang de vorst of 
machthebber van een gebied de soeverein was, konden onderdanen 
wel een idee over zichzelf (of anderen) hebben, maar dat had politiek 
geen enkele betekenis. Dat veranderde pas toen het Ancien Régime 
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werd vervangen door een democratische orde en het uitoefenen van 
de macht een nieuwe legitimatie kreeg. Vanaf dat moment kreeg al-
les wat ‘het volk’ is, denkt of wil politiek gewicht. Daarom hielden de 
opkomst van het nationalisme en het beginsel van volkssoevereini-
teit min of meer gelijke tred. De Amerikaanse Revolutie van 1776 en 
de Franse Revolutie van 1789 vormden niet alleen het startschot van 
de moderne democratie, maar ook van het nationalisme als staat-
kundig fenomeen. 

Dat het nationalisme zich in de daaropvolgende eeuw sterk ont-
wikkelde, is niet alleen te danken aan processen van politieke aard. 
In vrijwel alle Europese landen kwam gaandeweg een nieuw type 
maatschappij tot stand, gekenmerkt door grootschalige industrie en 
stijgende productiviteit. Met de aanleg van kanalen, wegen, spoorlij-
nen, posterijen en telegraaf werd een geheel nieuwe infrastructuur 
geschapen die de verste uithoeken van het land met elkaar verbond 
en enorme aantallen mensen in beweging bracht. Grote delen van 
‘het volk’ die tot dan toe buiten de staat bleven, werden met het in-
voeren van de dienstplicht, het volksonderwijs en een meer doelma-
tige rechtspleging geabsorbeerd door het staatapparaat. En ten slotte 
voltrok zich in de negentiende een offensief van cultureel-morele aard 
waarbij niet alleen de eigen taal, maar ook nationale gewoonten, land-
schappen, feesten en de gezamenlijke geschiedenis op grote schaal 
werden onderzocht, tentoongesteld en gepopulariseerd. Door dat al-
les werd ‘het volk’ veel meer dan een instantie waarop machthebbers 
een beroep konden doen: het werd tot een sociaal-culturele realiteit 
die het politieke proces op beslissende wijze kon beïnvloeden.

De daardoor geschapen machtsconstellatie, waarin het mobili-
seren van de volkskracht en de ontwikkeling van staatsbeleid elkaar 
over en weer versterkten, bereikte in de laatste decennia van de ne-
gentiende eeuw en de eerste van de twintigste haar hoogtepunt. Het 
nationalisme groeide uit tot een massabeweging die politieke leiders 
een breed draagvlak gaf. Tegelijkertijd wisten deze leiders de saam-
horigheid en culturele bloei van de nationale samenleving te bevor-
deren. De schaduwzijde van deze ontwikkeling was echter dat de 
oude rivaliteit tussen Europese staten opnieuw begon op te spelen, 
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wat zowel op het continent als ver daarbuiten steeds vaker aanlei-
ding tot conflicten gaf. Trots als ze waren op hun eigenheid, wilden 
deze staten niet alleen bepaalde delen van de wereld veroveren, maar 
tevens hun grondgebied in Europa zelf uitbreiden. De daardoor ver-
oorzaakte spanningen mondden uit in de Eerste Wereldoorlog – een 
conflict waarvan men in vele landen had gehoopt dat het na een 
paar maanden voorbij zou zijn. In plaats daarvan liep deze oorlog 
zoals bekend uit op een onvoorstelbaar drama, wat blijkbaar toch 
niet genoeg reden was om de nationale rivaliteit te temperen. En-
kele decennia later barstte er opnieuw een wereldoorlog uit waar-
bij de zwarte kanten van het nationalisme een enorme verwoesting 
aanrichtten. Deze episode ging gepaard met massale deportaties, 
etnische zuiveringen en genocide, met als gevolg dat na afloop van 
de Tweede Wereldoorlog het nationalisme zijn geloofwaardigheid 
volstrekt kwijtraakte.

Het is tegen deze achtergrond niet vreemd dat naoorlogse ge-
neraties met veel argwaan tegen nationale eigenheid aankeken. 
Bovendien diende zich een geheel nieuwe agenda aan, waarbij de 
staten van het Europese vasteland hun oorspronkelijke machtspo-
sitie moesten prijsgeven, terwijl andere grootmachten steeds domi-
nanter werden. De wereld werd opnieuw verdeeld, maar nu op een 
zodanige wijze dat Oost en West tegenover elkaar kwamen te staan. 
Hoewel de rivaliteit tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie in 
de eerste plaats een militair karakter had, waren er ook vragen over 
de economische orde, staatsorganisatie en culturele waarden in het 
geding. Zo stonden niet alleen de vrije markt en planeconomie te-
genover elkaar, maar ook de democratie of het liberalisme enerzijds 
en het eenpartijstelsel of socialisme anderzijds. Het oude Europa 
raakte diep verdeeld en kon weinig anders doen dan zich voegen 
naar de agenda van beide grootmachten. Daarmee leek het thema 
van nationale eigenheid langs de oude lijnen te zijn uitgespeeld. 

Dit werd nog eens versterkt door twee andere ontwikkelingen 
die na de Tweede Wereldoorlog hun beslag kregen. Vanaf de jaren 
zestig wisten vrijwel alle voormalige koloniën zich aan de greep 
van hun machthebbers te ontworstelen, daarmee een eind makend 
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aan het gevoel van superioriteit dat landen als Frankrijk, Engeland 
en Nederland, koesterden. En verder kwam er een proces op gang 
naar een Europese eenwording waarbij steeds meer landen zich aan-
eensloten om op het vlak van veiligheid, rechtspraak en bedrijvig-
heid hun gezamenlijke belangen te behartigen. Een en ander maakte 
dat nationalisme in die tijd door vrijwel iedereen werd gezien als een 
spook uit het verleden. Het was een begrip waar je in geschiedenis-
lessen over had gehoord, maar waarvan niemand dacht dat het ooit 
nog actueel zou worden.

Aan deze gedachte kwam vanaf 1989 een eind, want met de 
verdwijning van het IJzeren Gordijn en het ineenstorten van de 
Sovjet-Unie bleek dat het nationalisme allerminst verdwenen was. 
Het keerde niet alleen terug, het nam bij tijd en wijle zelfs weer een 
kwaadaardige vorm aan, zoals tijdens de oorlog in het voormalige 
Joegoslavië in de jaren negentig. Dat was voor alle partijen een ont-
goochelende gewaarwording. Maar ook wanneer het verdedigen van 
de nationale eigenheid een mildere vorm aannam, was de verbazing 
vaak groot. In elk geval hadden de voorstanders van een Europese 
eenwording niet voorzien dat dit proces zulke sterke nationale re-
flexen zou oproepen. Ze wuifden de scepsis over de Europese Unie 
onder de bevolking liever weg of wezen op de concurrentie vanuit 
China en andere bedreigingen, in de hoop wat meer loyaliteit aan 
Europa te bewerkstelligen. 

Maar wat in de negentiende eeuw op nationale schaal slaagde, 
kon aan het eind van de twintigste eeuw niet op een supranationale 
schaal worden herhaald. Er is in deze tijd geen spoor te bekennen 
van iets wat men zou kunnen bestempelen als een ‘Europese natie’, 
en er kwam geen wederzijdse loyaliteit tussen de politieke elite en 
gewone burgerij tot stand. In plaats daarvan ontstond er wel een 
behoorlijk stevige loyaliteit van de bevolking ten aanzien van de 
verzorgingsstaat, die vooral vorm kreeg op nationaal niveau. Geen 
wonder dus dat, als het spannend wordt, velen terugvallen op een 
dergelijk arrangement en sterker vasthouden aan het idee van na-
tionale eigenheid dan veel wetenschappers én politieke leiders ver-
wacht hadden. 

Waartoe is Nederland op aarde boek 1.indd   21 13-12-17   15:15



22 g a br iël va n den br i n k

2. Herwaardering van het eigene in Nederland

Toch is daarmee pas de helft van het verhaal verteld. De hernieuwde 
belangstelling voor nationale eigenheid gaat, behalve op geopolitie-
ke overwegingen, ook terug op een ‘binnenlandse’ ontwikkeling. Ik 
doel daarmee op het bekende gegeven dat Nederland vanaf midden 
jaren zestig op sociaal en cultureel gebied ingrijpende veranderin-
gen heeft ondergaan. Vele burgers hebben zich losgemaakt van de 
codes die hun waren opgelegd door familie, klasse en kerk. Dat gaf 
aanvankelijk een gevoel van grote bevrijding. Eindelijk konden jon-
geren, vrouwen, homoseksuelen en andere minderheden hun leven 
inrichten zoals ze het zelf wilden. Het leek alsof de openheid en to-
lerantie die ons land van oudsher eigen zou zijn nu ook werd toege-
past in de sfeer van het privéleven. Het bezorgde ons de reputatie 
van een permissive society, en menig Nederlander liet die zich graag 
aanleunen. 

Maar gaandeweg namen de zorgen toe. Toen in de jaren tachtig 
de kleine criminaliteit sterk toenam, verklaarden sommigen dat uit 
onze (te) liberale levensstijl. Uit enquêtes gehouden in het midden 
jaren negentig wordt duidelijk dat het verschil tussen goed en kwaad 
voor een deel van de bevolking aan het vervagen was. Even later 
maakte vooral het cda zich sterk voor een herstel van oude normen 
en waarden, iets wat bij het progressieve deel van Nederland nogal 
wat hoon oogstte. Zelf schreef ik in 2004 een boek met als titel Schets 
van een beschavingsoffensief waarin ik pleitte voor een zekere norma-
lisatie van gedrag in het openbare domein. Dat alles had nauwelijks 
succes, maar intussen nam de onvrede over asociaal gedrag en slech-
te omgangsvormen toe. Toen het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(scp) tien jaar geleden zijn Continu Onderzoek Burgerperspectieven 
startte, bleek dat dat soort klachten boven aan de lijst van zorgen 
stond, en dat is nog altijd het geval. Veel burgers vinden dat het met 
Nederland de verkeerde kant uitgaat en dromen van een sterke leider 
die paal en perk stelt aan de in hun ogen morele en maatschappelijke 
verloedering. Men kan zich afvragen of de vvd als liberale partij in 
de positie verkeert aan die behoefte tegemoet te komen, maar feit 
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blijft dat premier Rutte zich bij de verkiezingen van 2017 nogal na-
drukkelijk op een Nederlandse normaliteit beriep. Het illustreert 
dat we ook in dit opzicht van doen hebben met een zekere dialectiek. 
De afgelopen decennia laten weliswaar processen van emancipatie 
en bevrijding zien, maar die gaan evengoed met een zoektocht naar 
nieuwe normen gepaard.

Het is precies deze zoektocht die in het vaak felle debat over 
culturele minderheden tot uiting komt. Aanvankelijk zagen we de 
aanwezigheid in ons land van migranten met andere normen en 
waarden niet als een probleem. Sommigen beschouwden de toene-
mende culturele diversiteit als een onvermijdelijke ontwikkeling, en 
anderen vatten dit zelfs op als een verrijking. In elk geval waren 
velen ervan overtuigd dat Nederland een multiculturele samenle-
ving werd en dat culturele assimilatie van migranten zo niet uit den 
boze, dan toch een illusie was. Het beleid was dan ook geruime tijd 
gericht op integratie met behoud van eigen identiteit. Indien er al 
problemen opdoken, werden die steevast gerelateerd aan de zwakke 
sociaaleconomische positie van de betreffende groep. Factoren van 
culturele aard mochten daarbij nooit een rol spelen en de betekenis 
van normen of waarden aan Nederlandse zijde evenmin. 

De eerste vraagtekens bij deze zienswijze werden pas in de jaren 
negentig geplaatst. Zo schreef Frits Bolkestein in 1991 dat de islam 
vijandig tegenover liberale waarden staat. Een paar jaar later stelde 
Paul Schnabel zich wat harder op door te beweren dat assimilatie 
het meest realistische scenario is. Maar de echte omslag kwam toen 
Paul Scheffer in het jaar 2000 zijn befaamde essay over het multicul-
turele drama schreef. Vanaf dat moment erkende zowel het rechtse 
als het linkse kamp dat de spanning tussen de waarden die migran-
ten met zich meedragen en de Nederlandse cultuur wel degelijk een 
probleem vormt. Dat werd bekrachtigd door het optreden van Pim 
Fortuyn, die de islam achterlijk noemde en de strijd aanbond met 
datgene wat hij als ‘de islamisering van onze cultuur’ betitelde. 

Door dit alles begonnen ook politici hun visie bij te stellen. De 
eerste partij die de multiculturele samenleving relativeerde was het 
cda, en het duurde niet lang of andere partijen volgden. Uit een 
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analyse van Fleur Sleegers blijkt dat vrijwel alle verkiezingspro-
gramma’s meer nadruk gingen leggen op Nederlandse normen en 
waarden, terwijl ze de eisen voor inburgering van allochtonen wilden 
aanscherpen. De enige uitzonderingen daarop waren GroenLinks en 
de Socialistische Partij. Zo ontwikkelde zich gaandeweg een nieuw 
vertoog waarin de nadruk lag op het positieve van de Nederlandse 
samenleving. Daarbij geldt onze nationale cultuur als open of tole-
rant en speelt de gelijkheid van man en vrouw een belangrijke rol. 
Dat wordt het scherpst onder woorden gebracht door de pvv. Hoewel 
velen de visie van deze partij afwijzen, is die slechts de meest extreme 
variant van de nieuwe zienswijze die zich na de millenniumwisseling 
in Nederland onder brede lagen van de bevolking ontwikkelde. 

Het is niet mogelijk om de sociaal-culturele transformatie die 
Nederland de afgelopen halve eeuw heeft ondergaan met slechts 
enkele woorden te kenschetsen, maar aannemelijk is dat we een 
soort schaarbeweging hebben doorgemaakt met twee tegengestel-
de tendensen. Enerzijds is er een geleidelijke toename te zien van 
diversiteit op uiteenlopende gebieden. Hoewel etnische verschillen 
daar een belangrijk onderdeel van vormen, spelen er ook andere 
verschillen mee. Nederland laat ook meer variatie zien als het gaat 
om culinaire geneugten, spirituele belangstelling, politieke idealen 
of seksuele voorkeur. Aan de andere kant verwachten we dat de ver-
schillende personen, groepen en bewegingen in Nederland min of 
meer vreedzaam met elkaar omgaan. In feite stellen Nederlanders 
tamelijk hoge eisen wat betreft wederzijds respect, gelijke behan-
deling en publieke erkenning van grieven. Als uitvloeisel van deze 
tweede tendens neemt de acceptatie van publieke ongelijkheid af, 
met als gevolg dat zelfs bescheiden vormen van discriminatie gewel-
dige ophef kunnen veroorzaken. Het gedoe over genderneutrale toi-
letten is er een treffend voorbeeld van. In Figuur 1 is het samengaan 
van beide tendensen schematisch weergegeven.

Het debat over culturele verschillen en nationale eigenheid is na-
tuurlijk veel ingewikkelder verlopen dan in dit schema is weergege-
ven. Toch denk ik dat het één element van onze recente geschiede-
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Figuur 1: Ontwikkeling van diversiteit en tolerantie in Nederland 1970-2030

nis goed kan verhelderen, namelijk de vraag hoe het mogelijk is dat 
we zijn veranderd van een relatief tolerante natie in een land waar 
migranten zich (sterker dan in andere Europese landen) niet langer 
thuis voelen. 

De geschetste schaarbeweging brengt drie verschillende fasen 
aan het licht. In de eerste fase staat de diversiteit nog op een beschei-
den peil, terwijl er een hoge mate van tolerantie is. In deze situatie 
vormen burgers met een ‘vreemde’ identiteit slechts minderheden, 
terwijl ‘gewone’ Nederlanders niet alleen de overgrote meerderheid 
vormen, maar ook behoorlijk veel ruimte voor afwijkende culturen 
of levensstijlen (kunnen) opbrengen. Die situatie bestond tot pak-
weg de jaren negentig, toen velen het ideaal van de multiculturele 
samenleving omarmden. Maar als tolerantie voor afwijkend gedrag 
neemt af, terwijl de diversiteit juist groeit, treedt een nieuwe fase in. 
Minderheden manifesteren zich steeds duidelijker in het openbare 
domein, waardoor de oorspronkelijke meerderheid zich bedreigd 
voelt in haar eigenheid. Dat brengt een proces van polarisatie met 
zich mee, waarbij verdedigers van de nationale identiteit en pleitbe-
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zorgers van een meer kosmopolitische identiteit lijnrecht tegenover 
elkaar komen te staan. Die fase begon wat Nederland betreft ergens 
in de jaren negentig en duurt tot op heden voort. 

We weten uiteraard niet hoe dit spanningsveld zich verder gaat 
ontwikkelen, maar het doortrekken van de lijnen in figuur 1 geeft 
wel een idee van de manier waarop het zou kunnen verlopen. Er kan 
immers een derde situatie intreden, waarbij de mate van diversiteit 
nog veel groter is dan nu, terwijl de bereidheid om spanningen of 
ongelijkheid te gedogen alleen maar kleiner wordt. Dat zou neer-
komen op een vorm van pacificatie waarbij geen enkele culturele 
groep meer de meerderheid voor zich kan opeisen, terwijl de publie-
ke aandacht zich vooral gaat richten op het beschermen van allerlei 
minderheden. Deze fase lijkt in enkele grote steden al te zijn ingetre-
den, maar geldt niet voor Nederland in zijn geheel. Wat dat betreft 
kunnen we slechts afwachten hoe het debat over nationale eigenheid 
zich verder zal ontwikkelen. Overigens is het de vraag of men de 
geschetste lijnen inderdaad mag doortrekken. Het is best denkbaar 
dat deze derde fase zich alleen zal manifesteren in grootstedelijke 
omgevingen en dat de rest van de samenleving zich daar juist sterk 
tegen zal keren. Dat lijkt zich in elk geval te hebben voorgedaan in 
de vs, waar een fors deel van het electoraat heeft laten weten geen 
heil te zien in het kosmopolitische visioen dat vooral hoogopgeleide 
burgers voor ogen hebben. 

Dit alles illustreert dat de thematiek van nationale identiteit weer 
helemaal terug is in de publieke meningsvorming – enerzijds om-
dat het geopolitieke krachtenveld sinds 1989 wezenlijk veranderd is, 
anderzijds omdat de aanwezigheid van culturele minderheden de 
autochtone bevolking tot herwaardering van de eigen normen en 
waarden heeft gedwongen. Wie zich de rampzalige gebeurtenissen 
uit de eerste helft van de vorige eeuw voor ogen stelt, zal bij deze 
terugkeer van het nationalisme allicht huiveren. Maar wie de zaak 
over een wat langere termijn bekijkt, ziet mogelijk het herstel van 
een geschiedenis die in Europa een paar eeuwen gaande is geweest 
en tussen 1945 en 1989 tijdelijk onderbroken werd. Hoogste tijd om 
na te gaan hoe we die geschiedenis het beste kunnen interpreteren.
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3. Wetenschappers over natie en nationalisme

Het heeft geruime tijd geduurd voordat vragen over nationale ei-
genheid wetenschappelijk werden onderzocht. De Franse filosoof 
Ernest Renan was de eerste die daartoe een poging deed. Hij hield 
in 1882 onder de titel Qu’est-ce qu’une nation? een lezing aan de Sor-
bonne die vele malen werd herdrukt en zou uitgroeien tot een klas-
sieke tekst. Hoewel het politieke engagement van de auteur op de 
achtergrond bleef meespelen (Renan vond dat Duitsland de Elzas 
aan Frankrijk moest teruggeven), maakte hij een serieus begin met 
het streven naar een academische behandeling van nationalisme. Hij 
verzette zich met name tegen het idee dat een nationale gemeen-
schap zich laat omschrijven aan de hand van etnische, taalkundige 
of raciale kenmerken. Dat idee werd in de loop van de negentiende 
eeuw vooral populair in Centraal- en Oost-Europa. Renan daaren-
tegen beschouwt de natie als een politieke gemeenschap die berust 
op de vrijwillige deelname van haar burgers en dus historisch van 
karakter is. Hij stelde hiervan dan ook een pregnante definitie op die 
in de vertaling van Arnold Labrie als volgt luidt:

Een natie is derhalve een grote saamhorigheid, die gebaseerd 
is op het gevoel van de offers die men heeft gebracht en die 
men bereid is nog te brengen. Zij vooronderstelt een verle-
den; en in het heden manifesteert zij zich vooral in een tast-
baar feit: de instemming, het helder uitgedrukte verlangen 
om het gemeenschappelijke leven voort te zetten. (Wessels & 
Bosch, 2012, p. 57)

Deze compacte formule bevat vele elementen die bij latere theorie-
vorming inzake nationaliteit terugkomen: het idee van historische 
continuïteit die verleden, heden en toekomst met elkaar verbindt, het 
idee van gemeenschap of saamhorigheid en de bereidheid offers te 
brengen in ruil voor de offers die anderen hebben gebracht. De kern 
van deze zienswijze was niet volkomen nieuw. Het idee om de natie 
te beschouwen als een moreel contract tussen voorouders en nako-
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melingen was reeds geformuleerd door filosofen als Johann  Fichte en 
Edmund Burke. Maar het bijzondere aan Renans zienswijze is dat de 
natie als politieke gemeenschap een subjectief engagement van bur-
gers veronderstelt. Het gaat dus niet om een sociaal-culturele groep 
waarvan men de kenmerken objectief kan vaststellen.

Met de vraag of nationaliteit een subjectief of objectief karak-
ter heeft, zouden latere historici nog veelvuldig worstelen. In hun 
leerzame boek Nationalisme, naties en staten verwijzen Leo Wessels 
en Toon Bosch bijvoorbeeld naar Friedrich Meinecke (1862-1954), 
die twee typen van nationaliteit onderscheidde. In het geval van 
de zogeheten Staatsnation zou het gevoel tot één natie te behoren 
pas ontwikkeld zijn nadat het proces van staatsvorming was afge-
rond. Dat zou zich onder meer hebben voorgedaan in Engeland en 
Frankrijk. Maar in het geval van de Kulturnation kende dit pro-
ces een omgekeerde volgorde, en wel in die zin dat er eerst een 
door cultuur, taal en etnische banden gevormde gemeenschap was 
die pas later zou hebben geleid tot staatsvorming. Dat traject zou 
Duitsland gevolgd hebben. De relevantie van dit onderscheid is dat 
de burger in het laatste geval niet erg veel te kiezen heeft (men 
behoort nu eenmaal tot de nationale gemeenschap of niet), terwijl 
hij in het eerste geval meer ruimte heeft (hij kan zich voor de natie 
inzetten of niet). 

Een vergelijkbare benadering is te vinden bij Hans Kohn (1891-
1971), die een onderscheid voorstelde tussen westers en oosters nati-
onalisme. Bij de eerste soort kon de saamhorigheid zich in het kader 
van een stabiele staat ontwikkelen, iets wat zich voordeed in landen 
als Frankrijk of Engeland, alsook in Zwitserland en Nederland, met 
als gevolg dat de nationaliteit daar een liberale inslag kreeg. Bij de 
tweede soort kwam de nationale gemeenschap pas tot stand na een 
strijd met bestaande machthebbers, iets wat zich afspeelde in Cen-
traal- en Oost-Europa en later in Afrika en Azië. In die gevallen 
speelden culturele, taalkundige en etnische scheidslijnen een voor-
name rol en werd het nationalisme minder liberaal. Men kan betwij-
felen of dergelijke dichotomieën nodig zijn, maar ze vestigen wel de 
aandacht op een intrigerende vraag, namelijk hoe culturele homo-
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geniteit in het binnenland en politieke conflicten met het buitenland 
op elkaar inwerken – een kwestie waarop ik nog zal terugkomen.

Het overzichtswerk van Bosch en Wessels leert ons tevens dat 
echte theorievorming inzake nationale gemeenschappen pas van 
recente datum is. Ik beperk me tot het noemen van de twee voor-
naamste bijdragen op dit gebied. Om te beginnen het boek dat Er-
nest Gellner (1925-1995) honderd jaar na de lezing van Renan over 
Nations and nationalism schreef. Hij zet hierin uiteen welke maat-
schappelijke veranderingen bij de opkomst van nationalisme mee-
spelen. Agrarische samenlevingen kennen vaak een onveranderlijke 
structuur omdat de status, rechten en activiteiten van maatschap-
pelijke actoren per traditie worden vastgelegd. In dergelijke maat-
schappijen hebben culturele factoren niet zoveel gewicht. Dat ver-
andert evenwel als men de overgang maakt van een agrarische naar 
een industriële samenleving, omdat die laatste zich kenmerkt door 
zaken als schaalvergroting en functionele differentiatie. Daardoor 
is niet alleen een hogere mate van flexibiliteit en sociale mobiliteit 
vereist, maar ook meer culturele homogeniteit. De leden van der-
gelijke samenlevingen moeten letterlijk en figuurlijk dezelfde taal 
spreken, willen ze elkaar verstaan. Ze moeten ook een aantal normen 
en waarden met elkaar gemeen hebben om te voorkomen dat het 
maatschappelijk verkeer gehinderd wordt door etnische, religieuze 
of regionale verschillen. Een en ander maakt dat culturele vorming 
niet langer is voorbehouden aan de elite – iedereen moeten kunnen 
lezen, schrijven en rekenen –, wat in de praktijk betekent dat ieder-
een naar school moet. Bovendien moeten alle burgers zichzelf zien 
als deel uitmakend van eenzelfde gemeenschap. 

Uiteindelijk is het de staat die voor een dergelijke gedeelde cultuur 
zorgt. Mede daarom beschouwt Gellner het nationalisme als een po-
litieke leer die streeft naar het samenvallen van staat en natie. Daarbij 
moeten we in analytisch opzicht wel de juiste volgorde in acht nemen. 
De natie komt voort uit het nationalisme en niet andersom. Natio-
nalisten zelf denken dat ze in hun streven naar het vormen van een 
gemeenschap teruggrijpen op eeuwenoude tradities en gewoonten, 
maar in werkelijkheid doet zich het omgekeerde voor. Bij het ontstaan 
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van een homogene industriële maatschappij verdwijnen juist heel veel 
tradities en regionale gebruiken, en die kunnen vervolgens alleen ‘her-
steld’ worden op het hogere niveau van de nationale cultuur.

De andere auteur die een belangrijke theorie over nationalisme 
ontwikkelde, is Benedict Anderson (1936-2015). Hij publiceerde in 
1983 Imagined Communities, een boek waarin hij een even korte als 
krachtige omschrijving van de natie gaf. Volgens hem moeten we 
haar opvatten als een ‘verbeelde politieke gemeenschap’. Het belang 
van deze definitie schuilt in een viertal kenmerken. 1) Omdat ver-
reweg de meeste bewoners van een land geen persoonlijke relatie 
met elkaar hebben, kan hun saamhorigheid alleen vorm krijgen in 
de verbeelding. 2) De aldus gevormde gemeenschap brengt onver-
mijdelijk grenzen met zich mee, wat tevens inhoudt dat sommige 
mensen er wel en andere er niet bij horen. 3) Die verbeelding kan tot 
een zo sterk gevoel van broederschap leiden dat mensen bereid zijn 
zich op te offeren voor een hoger doel. 4) De nationale gemeenschap 
geldt als soeverein, wat betekent dat democratische politiek in dienst 
dient te staan van het volk. 

Deze benadering belicht niet zozeer de functionele als wel de 
emotionele kanten van nationale loyaliteit. Ze maakt ook begrijpelijk 
waarom nationalisme vaak krachtiger is dan politieke ideologieën als 
liberalisme of socialisme, die zichzelf beschouwen als voortkomend 
uit de Verlichting. Nationalisme raakt aan existentiële vragen over 
leven en dood, noodlot en bestemming. Het weet historische breu-
ken om te zetten in een vorm van continuïteit en rampen te veran-
deren in betekenisvolle gebeurtenissen. Zo speelt nationalisme in de 
geseculariseerde samenleving een rol die voorheen werd ingenomen 
door religieuze tradities.

Een punt van discussie is wanneer dit soort betrokkenheid pre-
cies is ontstaan. Anderson benadrukt dat Reformatie en boekdruk-
kunst daarbij een belangrijke rol speelden. Door de massale ver-
spreiding van boeken, kranten en andere drukwerken ontstonden 
gemeenschappen waar de bewoners inderdaad één taal spraken en 
zich als deelnemers aan eenzelfde nationale cultuur beschouwden. 
Maar er zijn ook auteurs die menen dat deze vorm van loyaliteit veel 
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ouder is. Heel wat etnische gemeenschappen denken van zichzelf 
dat ze een unieke historische of zelfs kosmologische taak hebben 
en verheven zijn boven andere groepen. Dat verschijnsel doet en 
deed zich in de meest uiteenlopende culturen voor, ook in Europa 
voorafgaand aan de moderne tijd. Zo beschouwd waren de historici, 
taalkundigen en onderwijzers die vanaf de negentiende eeuw op de 
uniciteit van hun eigen nationale groep wezen slechts erfgenamen 
van de priesters die dat in een eerdere fase voor de stam hadden ge-
daan. Dat maakt nog eens duidelijk dat de symbolische en culturele 
dimensie van het nationale leven niet alleen verstrekkende gevolgen, 
maar ook diepe wortels had.

4. Vier componenten van nationale eigenheid

Met een schets van de manier waarop nationalisme opnieuw een re-
levant onderwerp werd en de bespreking van enkele toonaangevende 
theoretici heb ik nog niet uitgelegd hoe wij de notie van nationale 
eigenheid in deze bundel opvatten. Ik begin met het noemen van 
vier elementen die we van belang achten en maak daarna duidelijk 
wat dit te maken heeft met dialectiek.

Een eerste element is dat de nationale schaal nog altijd zeer ter-
zake doet. Dat spreekt echter niet voor zich. We weten immers dat 
de menselijke loyaliteit in beginsel heel flexibel is, dat we ons kun-
nen vereenzelvigen met diverse groepen en dat moderne burgers 
als gevolg daarvan vaak meerdere identiteiten met zich meedragen. 
De vraag aan welke van die identiteiten we het meeste gewicht toe-
kennen, hangt sterk af van de situatie. Het ene moment reageren we 
als man of vrouw, het andere als werknemer van een specifiek be-
drijf en op weer een ander moment als aanhanger van de plaatselijke 
voetbalclub. Deze meervoudigheid geldt ook voor diverse schaal-
niveaus. Er is wel beweerd dat het nationale niveau gaandeweg zijn 
betekenis aan het verliezen is, terwijl het globale én het lokale of 
regionale schaalniveau belangrijker worden, maar dat lijkt voorlopig 
niet meer dan een tendens. Bovendien is de kracht van deze tendens 
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afhankelijk van de groep waarnaar je kijkt. Voor hoogopgeleide Ne-
derlanders geldt inderdaad dat ze meer betrokken zijn bij Europese 
of mondiale vraagstukken, terwijl laagopgeleide Nederlanders vaker 
hun lokale of stedelijke identiteit vooropstellen. 

Intussen wordt het gewicht van de nationale schaal door velen 
onderschat. Voor verreweg de meeste Nederlanders geldt dat hun 
leven en werk zich afspeelt binnen het kader van de nationale staat. 
Die staat mag bovendien op een breed draagvlak rekenen. Dat komt 
onder andere doordat de naoorlogse verzorgingsstaat overal in Euro-
pa op nationale wijze vorm heeft gekregen. Dat leidde tot een dichte 
vervlechting van zaken als inkomenspolitiek, sociale rechten, zorg-
voorzieningen en onderwijsbeleid. Door dit alles staat het vertrou-
wen in rechtsstaat en democratie over het algemeen nog steeds op 
een hoog niveau, wat onder meer tot uiting komt in de deelname aan 
nationale verkiezingen. In elk geval is de participatie aan plaatselijke 
dan wel Europese verkiezingen veel minder groot. Het strookt ook 
met peilingen waaruit blijkt dat het overgrote deel van de burgers de 
eigen nationaliteit belangrijk vindt, terwijl het aandeel van degenen 
die zich in de eerste plaats Europeaan noemen zeer bescheiden is. 
Het is daarom niet vreemd dat veel burgers het eigene op een nati-
onale wijze invullen.

Ten tweede mogen we dat eigene niet uitsluitend in culturele 
termen opvatten. We weten dat het nationalisme in Europa vanaf de 
negentiende eeuw een sterk culturele wending kreeg. Mede onder 
invloed van de Romantiek kwam de nadruk vaak te liggen op een 
eigen taal, een eigen verleden, eigen waarden en dus ook een eigen 
identiteit, die zich onderscheidt van rivaliserende staten. Op bepaal-
de plaatsen of tijdstippen wordt dat eigene ook bewust gevierd en 
sterk gevoeld. Denk aan de betekenis van 4 en 5 mei, de dramatiek 
bij voetbalwedstrijden en de waardering voor het koningshuis. Wat 
dat betreft moeten we vaststellen dat Andersons definitie van de na-
tie ook opgaat voor Nederland. Vele burgers verbeelden zich dat we 
een afgebakende gemeenschap vormen die zich door eigen normen 
en waarden onderscheidt van andere landen. Toch heeft dat eigene 
ook een harde en zelfs structurele kant. 
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Het begint al met onze plaats op het Europese continent en de 
geopolitieke gevolgen die daaruit voortvloeien. De omgang met het 
water en het onderhoud van onze dijken is een fysieke aangelegen-
heid. Dat geldt evenzeer voor het stelsel van wegen, spoorlijnen, gas-
leidingen en internetverbindingen waar onze economie van leeft. 
We kunnen ook denken aan de Nederlandse staat, die van tijd tot 
tijd zijn harde kant laat zien. Voor verreweg de meeste Nederlanders 
geldt dat ze elk jaar belasting moeten afdragen. Ook de rechtsstaat 
kan lelijk uit de hoek komen wanneer de burger bepaalde fouten 
maakt, en dan heb ik nog niets gezegd over het enorme overheids-
apparaat dat zich bezighoudt met verzekeringen, uitkeringen, toe-
slagen en zorgvoorzieningen, waarmee we vroeg of laat allemaal van 
doen krijgen. Het functioneren van deze organisatie behoort even-
zeer tot onze nationale eigenheid, zoals iedereen beseft die wel eens 
te maken heeft gehad met een instantie als het uwv. Het zou met 
andere woorden een vergissing zijn om een idyllisch beeld van de 
nationale eigenheid te koesteren. Alledaagse routines spelen daarbij 
ook een rol.

Dit brengt ons bij het volgende punt: de vraag waar we het eigene 
van Nederland of de Nederlanders aantreffen. Veel wetenschappers 
gaan ervan uit dat je dan vooral moet kijken naar de denkbeelden of 
idealen die burgers koesteren. Die zijn vanzelfsprekend van belang, 
maar het probleem is dat er vaak een groot verschil bestaat tussen 
wat mensen zeggen, denken of geloven en wat ze doen. Deze vraag 
laat zich nauwelijks beantwoorden door het bestuderen van enquê-
tes, een instrument dat veelvuldig wordt ingezet door sociologen 
en psychologen. Uit zulke lijsten kun je wel bepaalde opvattingen 
afleiden, maar het blijft onduidelijk waar de uitkomsten qua gedrag 
voor staan. 

Het lijkt mij dan ook beter om het eigene van Nederland te zoe-
ken op het niveau van alledaagse gedragingen. Daarmee doel ik 
op wat men vroeger plechtig aanduidde als ‘zeden en gewoonten’: 
de handelingen die in een land voor normaal doorgaan, de veelal 
onuitgesproken codes die de onderlinge omgang regelen, reacties 
die zo veelvuldig voorkomen dat we ze niet eens meer opmerken. 
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Kortom: alles wat de antropoloog als ‘alledaagse cultuur’ omschrijft. 
Wanneer het nationaal eigene van Nederland bestaat, moeten we 
het op dat vlak aantreffen. Overigens zijn er ook anderen die deze 
benadering hanteerden. Zo stelde Michael Billig het begrip ‘banaal 
nationalisme’ voor. Het gaat daarbij om alledaagse formules, beel-
den of voorwerpen die aan een nationaal verleden herinneren, maar 
zozeer zijn vervlochten met ons dagelijks bestaan dat ze niet lan-
ger opvallen. Een bekend voorbeeld zijn straatnamen die verwijzen 
naar de vaderlandse geschiedenis. We zouden er de koekblikken met 
het meisje van Vermeer of T-shirts met de Zonnebloemen van Van 
Gogh aan kunnen toevoegen.

Moeilijker waarneembaar maar wellicht belangrijker is de ma-
nier waarop het nationaal eigene vaak tot uiting komt in onze alle-
daagse gedrag. Denk aan het begrip ‘habitus’ dat Pierre Bourdieu 
(1930-2002) ontwikkelde. Hij verwees daarmee naar de houding die 
het menselijk lichaam als vanzelf aanneemt wanneer het voor lange-
re tijd in een bepaald veld werkzaam is. De socioloog Warna Oos-
terbaan heeft geprobeerd het nationaal eigene van Nederland met 
behulp van dit begrip te kenschetsen. Zijn aandacht ging niet zozeer 
uit naar de normen, waarden of beginselen die het onderwerp van 
(veelal felle) meningsvorming zijn en al helemaal niet naar de eisen 
die bij de inburgering van migranten worden gehanteerd, maar naar 
de alledaagse codes die het maatschappelijk verkeer in ons land re-
gelen. Daarover zegt hij onder meer het volgende:

Onafhankelijk van het geleerde debat dat over identiteit 
wordt gevoerd en zonder tussenkomst van beleidsmakers, 
inburgeringscursussen of onderzoekers nemen de mensen in 
het land elkaars gewoonten, gezichtsuitdrukkingen en loop-
tempo over. Het is geen programma, geen verzameling regels 
en standpunten. Het is implicieter, misschien ook wel ingrij-
pender: het Nederlandse zit uiteindelijk ook in je lichaam. 
Het is een automatisme, een manier om zonder te veel romp-
slomp aan het sociale verkeer te kunnen deelnemen (Ooster-
baan 2014, p. 31).
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Ter illustratie noemt Oosterbaan een voorbeeld dat hij heeft ont-
leend aan Giselinde Kuipers: de Nederlandse fietscultuur. Dat ie-
dereen kan fietsen is niet te danken aan overheidsbeleid. Het gaat 
om een door velen gedeeld gebruik dat niet voorbehouden is aan 
bepaalde groepen. Links of rechts, man of vrouw: elke Nederlander 
fietst en weet ook precies wat je daarvoor moet doen. Zelfs de koning 
stapt op de fiets. Dat komt in andere landen niet op deze wijze voor. 
Je ziet het meteen wanneer buitenlandse toeristen een fiets huren en 
daarmee de stad ingaan. Deze zienswijze gaat voor een veel breder 
spectrum aan gedragingen op. Er zijn tal van codes die in het da-
gelijks leven een voorname rol spelen, zij het dat ze veelal impliciet 
blijven. Denk aan zaken als het maken van afspraken, elkaar tijdens 
een gesprek aankijken, op tijd komen of het bespreekbaar maken 
van een conflict. Hans Kaldenbach heeft daar medio jaren negentig 
een even treffend als vermakelijk boekje aan gewijd, waarvan de titel 
niet toevallig Doe maar gewoon luidde. Over de vraag of dé Neder-
landse identiteit bestaat, wordt nog steeds getwist, maar het belang 
van deze impliciete omgangsvormen staat vast. Wie dat niet gelooft, 
moet maar eens kijken wat er gebeurt als je deze codes onvoldoende 
respecteert. Voor je het weet lig je eruit.

Dit raakt aan een laatste element, namelijk het feit dat nationali-
teit, nationalisme en nationale eigenheid fundamenteel ambivalente 
noties zijn. Dat is onvermijdelijk zodra je tot het verbeelden van een 
gemeenschap overgaat, omdat die gemeenschap altijd grenzen heeft 
waardoor ze behalve insluiting ook uitsluiting produceert. Maar het 
speelt evengoed wanneer nationaliteit op een meer alledaagse wijze 
vorm krijgt. Het kost buitenstaanders grote moeite om al die impli-
ciete codes, onuitgesproken verwachtingen en gangbare gedragin-
gen te verwerven die de dagelijkse kern van het Nederlanderschap 
vormen. Overigens gaat nationale eigenheid ook in andere opzichten 
met de nodige ambivalentie gepaard. Nationalisme kan evengoed 
een linkse als een rechtse vorm aannemen. Het is ook niet eenduidig 
te beschrijven als iets wat van bovenaf aan burgers wordt opgelegd 
dan wel iets wat van onderaf vorm krijgt. Nationale eigenheid ont-
staat juist in een voortdurende wisselwerking tussen elites en bevol-
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king, waarbij de waardering voor de eigen cultuur of taal zich aan 
beide kanten ontwikkelt. Het is daarom niet vreemd dat nationale 
loyaliteit zowel een democratische als een autocratische vorm kan 
aannemen, zoals de geschiedenis van diverse landen in de afgelopen 
twee eeuwen illustreert. 

Weer een andere ambivalentie is dat nationalisme enerzijds een 
voorwaarde voor modernisering was, terwijl het daar anderzijds op 
reageerde. Het leidde immers tot een vorm van culturele homogeni-
teit die nodig was voor succesvolle industrialisatie, maar tegelijker-
tijd moest het de daaruit voortvloeiende onzekerheden tegengaan 
door ‘oude tradities’ in ere te herstellen of zelfs nieuwe in het leven 
te roepen. Ten slotte weten we dat het nationaal eigene niet alleen 
werd ingezet als middel om sociale, etnische, taalkundige en religi-
euze scheidslijnen te overbruggen, maar tevens om nieuwe scheids-
lijnen op te werpen en vreselijke oorlogen te beginnen. Al met al 
blijkt nationalisme een fenomeen te zijn dat zich verbindt met de 
meest uiteenlopende idealen, ideologieën en bewegingen.

5. Toenemende neiging tot eenduidigheid

Alvorens nader in te gaan op de dialectische samenhang van het 
andere en het eigene is het wellicht goed erop te wijzen dat de aan-
dacht voor die samenhang is afgenomen. Dat laat zich afleiden uit de 
manier waarop invloedrijke auteurs tegen deze thematiek aankijken. 
In eerste instantie stond de nationale geschiedschrijving sterk in het 
teken van eenheid en verscheidenheid. De basis daarvoor werd ge-
legd door R. Fruin (1823-1899), onze eerste hoogleraar Vaderlandse 
Geschiedenis. Hij ontwaarde in Nederland niet alleen een neiging 
tot het gladstrijken van tegenstellingen, maar meende ook dat dit de 
grondslag had gevormd voor het succes van de vroegere Republiek. 

Dat thema stond eveneens centraal in het werk van P.J. Blok 
(1855-1929), die een achtdelige Geschiedenis van het Nederlandse 
Volk schreef. Volgens hem onderscheidde het Nederlandse volks-
karakter zich door zijn vermogen om, zonder gebruik te maken van 
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dwang, steeds nieuwe groepen in de maatschappij op te nemen en 
zo een nationale gemeenschap te vormen. Deze zienswijze bleef tot 
ver in de vorige eeuw bestaan. Ze klinkt nog door in 1650. Bevochten 
eendracht, een studie van Willem Frijhoff en Marijke Spies over de 
zeventiende eeuw, en in het boek Republiek van rivaliteiten dat Piet 
de Rooy in 2002 het licht deed zien. Deze laatste beschrijft hierin de 
lotgevallen van een maatschappij die vanaf 1813 wel een eenheids-
staat vormde, maar waar de eigenlijke macht lag bij verschillende 
onderdelen en niet bij de centrale macht. Met andere woorden: van-
uit historisch perspectief zou eenheid in verscheidenheid geen slecht 
motto voor de Nederlandse samenleving zijn.

De moeilijkheid is evenwel dat je er in het openbare debat niet 
veel mee kunt; er zijn namelijk wel meer landen die aan een derge-
lijke typering beantwoorden. Strikt genomen gaat dat motto zelfs 
op voor elk maatschappelijk verschijnsel. Er bestaat geen enkele on-
derneming, departement of organisatie die zich laat omschrijven als 
een monolithisch geheel, en hoe meer men zich in het functioneren 
van zo’n instelling verdiept, des te duidelijker het wordt dat deze 
enerzijds een zekere eenheid of samenhang laat zien en anderzijds 
de nodige verdeeldheid of diversiteit, dus in zoverre heeft dat motto 
weinig zeggingskracht. 

Dat hindert niet bij academische publicaties die proberen een af-
gewogen oordeel over het verleden te geven, maar wel bij deelname 
aan het publieke debat waarin voor- en tegenstanders elkaar uitdagen 
en eigen accenten willen aanbrengen. Dan moet je bepalen of je de 
nadruk wilt leggen op het element van verscheidenheid of op dat van 
eenheid, en bovendien welke toon of stijl je wilt bezigen. De een pre-
fereert een wetenschappelijke benadering, terwijl de ander kiest voor 
politiek of maatschappelijk engagement. Bijgevolg kunnen we in het 
debat over controversiële onderwerpen als nationale identiteit, nor-
men en waarden of multiculturalisme meerdere posities aanwijzen, 
afhankelijk van de vraag welke keuze een auteur bij deze twee dilem-
ma’s maakt. Ik volsta met het aanstippen van een viertal voorbeelden.

Een van de auteurs die bij het begrijpen van nationale cultu-
ren de nadruk legt op hun samenhang en daarbij kiest voor een we-
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tenschappelijke benadering is Geert Hofstede. Zijn bekende boek 
Allemaal andersdenkenden is gebaseerd op een vergelijkend onder-
zoek waarbij ibm-medewerkers uit vijftig landen een score konden 
toekennen aan vier culturele dimensies. Deze dimensies hadden 
betrekking op grote of geringe machtsafstand, voorkeur voor col-
lectivisme dan wel individualisme, feminiene dan wel masculiene 
houdingen en het vermijden van onzekerheid. Op grond daarvan 
stelde Hofstede voor alle betrokken landen een eigen cultureel pro-
fiel op. Hoewel het vanzelf spreekt dat binnen deze landen verschil-
len voorkomen, wordt vooral duidelijk dat de respondenten per land 
het nodige met elkaar gemeen hebben. 

Een dergelijke benadering maakt zichtbaar dat er op collectief 
niveau herkenbare verschillen tussen landen bestaan en dat elk land 
beschikt over een eigen set aan culturele kenmerken. Zo is Neder-
land met een score van 38 punten op de schaal voor machtsafstand 
van 0 tot 100 een relatief egalitaire maatschappij. Daarnaast is het 
sterk individueel gericht (score van 80 punten op een totaal van 100) 
en heeft het een van de meest feminiene culturen ter wereld (score 
van 14 op de masculiniteitindex). Ten slotte scoren we op de schaal 
voor onzekerheidsvermijding met 53 punten rond het gemiddelde. 
Uit dit alles volgt niet dat onze nationale cultuur geen interne vari-
atie kent, wel dat we een eigen plaats te midden van andere landen 
innemen. Zo wordt toch iets over onze nationale identiteit onthuld, 
al was het maar doordat het contrast met andere landen zichtbaar 
wordt. Hofstede was uiteraard niet de enige wetenschapper die zich 
uitsprak over onze eigenheid. Zie bijvoorbeeld Nederland, tussen 
nut en naastenliefde van Arnold Enklaar of Het land van aankomst 
waarin Paul Scheffer zijn gedachten over het multiculturele drama 
uitwerkte.

Toch kan men het eigene van Nederland ook anders benaderen, 
namelijk door de aandacht niet zozeer te richten op eenheid, maar 
meer op verscheidenheid. Dat is wat de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid (wrr) in zijn advies Identificatie met Ne-
derland uit 2007 deed. Uitgangspunt daarbij was de overweging dat 
alle Nederlanders geconfronteerd worden met de multiculturele sa-
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menleving – zo niet in hun eigen leefomgeving, dan wel via diverse 
media. De grote vraag blijft hoe ze daarmee (kunnen) omspringen. 
In het propageren of bevorderen van één nationale cultuur ziet de 
Raad geen heil, omdat de identiteit van Nederland meerdere lagen, 
loyaliteiten en tradities kent. Bovendien brengt de complexiteit van 
het moderne leven met zich mee dat burgers heen en weer moeten 
schakelen tussen uiteenlopende identificatiekaders. 

Het rapport van de wrr pleit er daarom voor om een andere 
vraagstelling te hanteren. De kwestie is niet wat het eigene van de 
Nederlandse identiteit uitmaakt, maar welke processen van iden-
tificatie zich laten aanwijzen en of deze de onderlinge verbonden-
heid van Nederlanders ondermijnen dan wel versterken. De auteurs 
brengen een analytisch onderscheid aan tussen functionele, norma-
tieve en emotionele vormen van identificatie, beseffend dat deze in 
de praktijk vaak door elkaar heen lopen. Functionele identificatie 
betekent dat mensen in het kader van hun baan of op school kunnen 
samenwerken. Normatieve identificatie is aan de orde bij deelname 
aan publieke besluitvorming en emotionele identificatie als het gaat 
om de gemeenschap waarmee iemand zich verbonden weet. Hoewel 
deze processen elkaar permanent beïnvloeden, zullen ze elkaar nooit 
volledig overlappen. Sterker nog: pas wanneer er voldoende ruimte 
voor diverse vormen van identificatie bestaat, kan het eigene van 
Nederland tot zijn recht komen. Het is daarom niet vreemd dat de 
toenmalige prinses Máxima bij de presentatie van dit wrr-rapport 
de befaamde woorden sprak dat er niet zoiets bestaat als dé Neder-
landse identiteit. Wie had verwacht dat deze woorden kalmerend 
konden werken, kwam bedrogen uit. Sterker nog: vanaf dat moment 
barstte het publieke debat in alle hevigheid los. 

Merkwaardig is dat de verschillende kampen elkaar steeds min-
der serieus nemen. Aan de rechterzijde ontwikkelt zich een visie op 
nationale eigenheid waarbij de pleitbezorgers van diversiteit worden 
uitgemaakt voor naïevelingen. Aan de linkerzijde schildert men pu-
blicisten of politici die de nationale zaak behartigen graag af als ge-
vaarlijk of reactionair. Ik kan hier niet het hele veld in kaart brengen 
en volsta daarom met het noemen van twee teksten die, hoewel ze 
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beide relevant en zinnig zijn, totaal verschillende werelden verte-
genwoordigen. 

In 2012 publiceerde Thierry Baudet zijn boek De aanval op de 
natiestaat waarin hij betoogde dat onze soevereiniteit de afgelopen 
halve eeuw door twee ontwikkelingen is ondermijnd. Om te begin-
nen kregen supranationale instanties als de Europese Unie of het In-
ternationaal Strafhof steeds meer greep op Nederlandse wetgeving 
en besluitvorming. Verder verzwakte de toestroom van goedkope ar-
beidskrachten en andere migranten onze nationale cultuur. Hoewel 
culturele pluriformiteit als zodanig geen probleem vormt, moet die 
zich in het kader van een nationale staat ontwikkelen om burgeroor-
log te voorkomen. Baudet maakte in dat verband onderscheid tussen 
tribale, religieuze en nationale vormen van loyaliteit en zette uiteen 
waarom we dat laatste naar zijn mening moeten nastreven. De moei-
lijkheid is evenwel dat aanhangers van het in Nederland gangbare 
multiculturalisme vooral de nadruk leggen op de verschillen tussen 
mensen en niet op wat ze gemeen hebben. Dit tast uiteindelijk het 
functioneren van onze democratische rechtsstaat aan omdat deze 
alleen tot volle wasdom kan komen als ze een nationale basis heeft. 
‘Er kan geen gedeeld recht zijn zonder een gedeeld besef van mo-
raal, zonder gedeelde gebruiken en gedeelde omgangsvormen’, aldus 
Baudet. Daarom moeten we de grenzen van ons grondgebied, onze 
geschiedenis, onze gezamenlijke waarden en onze nationale soeve-
reiniteit nadrukkelijker verdedigen. 

Een tegenstem klinkt op uit Superdiversiteit. Een nieuwe visie 
op integratie dat in 2013 werd geschreven door Maurice Crul en an-
deren. De auteurs openen hun boek met een verwijzing naar ‘de 
donkere tijd’ van het eerste kabinet-Rutte, dat de steun van Wilders 
had (‘De tijd waarin je aan buitenlandse collega’s keer op keer moest 
uitleggen wat er met Nederland was gebeurd’). Vervolgens consta-
teerden ze dat de autochtone bewoners van grote steden als Am-
sterdam of Rotterdam sinds enige tijd niet langer een meerderheid 
vormen, terwijl de overige bevolking uit meer dan 170 verschillende 
landen afkomstig is. In feite zou de culturele, etnische en religieuze 
diversiteit zo groot zijn geworden dat geen enkele groep zijn eigen 
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normen meer aan anderen kan opleggen. Zo raakt niet alleen de 
notie van ‘dominante waarden’ achterhaald, maar ook het idee dat 
minderheden zich aan dergelijke waarden moeten onderwerpen. De 
voornaamste opgave wordt dat iedereen zich aan iedereen aanpast. 

De mate waarin dat lukt, loopt sterk uiteen. Uit Cruls vergelij-
kend onderzoek naar de loopbanen van hoogopgeleide jonge Turken 
in meerdere landen blijkt namelijk dat deze in sommige steden de 
weg omhoog vinden en in andere juist niet. In steden waar zaken 
als arbeidsaanbod, schoolsysteem of kinderopvang op specifieke 
kenmerken van de jongeren worden afgestemd, zijn de resultaten 
gunstiger dan in steden waar men de autochtone cultuur als norm 
hanteert. De onderzoekers concluderen dan ook dat ‘emancipatie 
niet het gevolg is van al dan niet gedwongen aanpassing aan de nati-
onale norm maar het resultaat van een individuele ontwikkeling en 
het krijgen van kansen’. Overigens hangt het succes van jongeren 
met een niet-westerse achtergrond mede af van henzelf. Zo kan het 
aangaan van interetnische contacten of hebben van een gemengde 
vriendenkring gunstig doorwerken. De auteurs zijn niet zo naïef te 
denken dat autochtone groepen hun oude machtsposities zonder 
slag of stoot opgeven. Ze signaleren zelfs het gevaar dat er nieuwe 
conflicten opduiken. Toch achten zij een weg terug niet mogelijk 
gegeven de demografische ontwikkeling. De etnische diversiteit van 
grote steden zal in de toekomst slechts toenemen, waardoor het zich 
beroepen op nationale normen alleen maar een averechts effect zal 
hebben.

Een en ander maakt duidelijk dat het debat over diversiteit in 
Nederland ook als zodanig zeer divers is geworden. Waar vroegere 
historici nog een zekere balans zochten tussen eenheid en verschei-
denheid, liggen de standpunten tegenwoordig ver uiteen. We kun-
nen daarbij twee dingen vaststellen. Ten eerste dat denken in termen 
van verschillen, variatie en diversiteit een veel grotere rol spelen dan 
vroeger. Dat is niet alleen merkbaar aan de publieke meningsvor-
ming, maar ook terug te zien in wetenschappelijke publicaties. Mo-
gelijk is het een gevolg van academische specialisatie waarbij men 
telkens nieuwe dimensies of aspecten aan het toch al ingewikkelde 
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vraagstuk van nationale eigenheid ontdekt. Het zou echter evengoed 
de uitkomst kunnen zijn van een zeker postmodernisme waarbij men 
niet langer gelooft dat grotere verbanden ertoe doen. 

Hoe dan ook: met de opgave om samenhang te zien tussen ver-
scheidenheid en eenheid gaat men vandaag de dag nogal eenzijdig 
om. Daarom alleen al lijkt een meer dialectische benadering ons 
wenselijk. Maar het gaat ook om een publieke en zelfs politieke op-
gave. Of men variatie dan wel integratie vooropstelt, verschil dan 
wel eenheid het voornaamste vindt en uitgaat van het andere dan 
wel het eigene zijn vragen die raken aan het wezen van politiek en 
machtsuitoefening. Op dat vlak zien we behalve veel dynamiek ook 
vaak standpunten die elkaar uitsluiten. Er zijn kennelijk zeer ver-
schillende denk- en ervaringswerelden die elkaar slechts moeizaam 
verstaan. Dat geldt niet alleen voor hoog- en laagopgeleide burgers, 
maar ook voor Nederlanders met een autochtone en een allochtone 
achtergrond of voor ongelovigen en mensen die een religieuze tradi-
tie aanhangen. De strijd om publieke meningsvorming is lang niet 
altijd productief en dreigt bij tijd en wijle zelfs destructief te worden. 
In elk geval moeten we oppassen voor het soort polarisatie dat zich 
in de Verenigde Staten lijkt te ontwikkelen, waarbij voor- en tegen-
standers van diversiteit elkaar de tent uitvechten. Ook daarom lijkt 
een meer dialectische benadering wenselijk.

6. Evolutionaire dynamiek op langere termijn

Het voorgaande samenvattend stel ik het volgende vast. De ontwik-
keling van nationalisme berust op een proces dat zeker twee eeuwen 
en vermoedelijk al langer gaande is. Hierin deed zich na en onder 
invloed van de Tweede Wereldoorlog een tijdelijke onderbreking 
voor, maar de afgelopen dertig jaar lijkt in Europa de draad van het 
nationalisme weer te zijn opgepakt. Hoewel sommigen vooral wijzen 
op de gevaren van deze tendens en anderen haar juist toejuichen of 
aanmoedigen, lijkt er geen sprake te zijn van een centrale regie of 
strategisch plan. Het gaat veeleer om een organische ontwikkeling 
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die zich niet alleen afspeelt op het niveau van de publieke menings-
vorming maar ook in het alledaagse bestaan, een ontwikkeling die 
zowel bestuurlijke elites als gewone burgers beroert. 

Langs al die lijnen dringt de kwestie van het nationale eigene 
zich aan ons op, of we dat nu verwerpen of verwelkomen. Dat ge-
beurt niet alleen in Nederland. De wens om het nationaal eigene te 
bewaren, te cultiveren en te bevorderen, mag dan aan het einde van 
de achttiende eeuw zijn ontkiemd in Europa, inmiddels wordt deze 
omarmd door de meest uiteenlopende samenlevingen. Het klopt dat 
dit vaak gebeurt onder leiding van weinig democratische politici, 
maar de gedachte dat het nationalisme louter wordt opgelegd aan 
de bevolking is te gemakkelijk. Dat confronteert ons met vraag wat 
de innerlijke logica van deze ontwikkeling zou kunnen zijn en welke 
omstandigheden haar versterken.

Wellicht kan een evolutionaire benadering – die inmiddels ook 
in andere disciplines dan de biologie wordt toegepast en daar vaak 
nieuwe inzichten genereert – op dit gebied van nut zijn. Daarbij 
gaan we uit van drie beginselen – voor het eerst geformuleerd door 
Charles Darwin – waarvan de werking bij de natuurlijke evolutie 
keer op keer is bevestigd. 1) Er doet zich in elke populatie van le-
vende wezens een zekere variatie voor, waardoor de leden van die 
populatie niet allemaal dezelfde kenmerken hebben. 2) Gegeven de 
eisen die de natuurlijke omgeving nu eenmaal stelt, pakken sommige 
kenmerken gunstig uit, terwijl andere juist ongunstig zijn. 3) Deze 
kenmerken worden doorgegeven aan volgende generaties.

De combinatie van deze drie beginselen brengt een evolutionair 
proces op gang waarbij de overlevingskansen van een populatie toe-
nemen naarmate haar erfelijke eigenschappen beter zijn afgestemd 
op het natuurlijke milieu. Voor de goede orde wijs ik erop dat de 
bekende formule van de survival of the fittest niet slaat op het overle-
ven van de sterkste, laat staan de meest agressieve individuen – zoals 
vaak wordt gedacht. Het gaat om de mate waarin het natuurlijk erf-
goed is afgestemd op de eisen van het natuurlijke milieu. Dit proces 
vraagt altijd om de combinatie van variatie en selectie. De vraag is 
of deze dynamiek ook bruikbaar is bij het verklaren van sociaalhisto-
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rische fenomenen. Het gaat dan om de overlevingskansen van men-
selijke groepen of gemeenschappen en om eigenschappen die we 
niet via ons dna maar via opvoeding en onderwijs aan een volgende 
generatie doorgeven. Ook menselijke samenlevingen staan immers 
voor de vraag of het culturele erfgoed dat ze koesteren hen laat over-
leven in een wereld die vaak harde eisen stelt. Toegespitst op het the-
ma dat ons hier bezighoudt, zou men de vraag kunnen opwerpen in 
hoeverre nationale eigenheid (opgevat als erfgoed) gunstig dan wel 
ongunstig uitpakt als het gaat om overleven in de moderne wereld 
(opgevat als omgeving) .

Waarschijnlijk is het nog te vroeg om op die vraag een overtui-
gend antwoord te geven. Bovendien zal menigeen deze nogal hard, 
zo niet te hard vinden. Sommigen zullen zelfs vrezen dat we met 
deze vraag terugkeren naar de eerste helft van de vorige eeuw, toen 
nationalisten hun agressieve politiek op sociaaldarwinistische wijze 
rechtvaardigden. Om tegemoet te komen aan dit bezwaar kunnen 
we ook een meer neutrale taal kiezen door het nationalisme niet te 
behandelen in termen van variatie en selectie, maar in termen van 
differentiatie en integratie. Het is duidelijk dat een moderne samen-
leving met beide verschijnselen te maken heeft. Sterker nog: als we 
de geschiedenis van Nederland en andere Europese landen overzien, 
dan kunnen we concluderen dat ze onderhevig zijn aan een dubbele 
beweging. 

Van de ene kant doet zich een proces van integratie voor, en wel 
in die zin dat nationale samenlevingen in toenemende mate deel 
uitmaken van een meeromvattend geheel. Daarbij kan het gaan om 
vormen van militaire samenwerking (navo) maar ook om samenwer-
king op juridisch of politiek gebied (Europese Unie, Internationaal 
Strafhof). Bovendien weet iedereen dat de wereld in hoog tempo 
aan het krimpen is, niet alleen omdat we voortdurend van het ene 
continent naar het andere vliegen, maar ook omdat de aanleg van het 
internet en de bloei van wereldwijde handel een ongekende mate van 
verbondenheid teweeg hebben gebracht. Zelfs degenen die graag 
vasthouden aan nationale tradities, zullen erkennen dat dit proces 
van integratie inmiddels vergevorderd is. 
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Van de andere kant doet zich binnen alle landen een proces 
van differentiatie voor, en wel in die zin dat de sociale of culture-
le diversiteit op dit moment veel groter is dan pakweg een halve 
eeuw geleden. Dat komt niet alleen door de vestiging van etnische 
minderheden of asielzoekers maar ook (en zelfs vooral) door alle 
 sociaal-culturele veranderingen die zich vanaf de jaren zestig in 
onze samenleving hebben voorgedaan. De reeds bestaande plurifor-
miteit is enorm toegenomen, zich uitend in een ongekende diversi-
teit aan culturele waarden, sociale identiteiten, seksuele voorkeuren 
en religieuze overtuigingen. Al met al lijkt onze moderne samen-
leving zich te kenmerken door een samengaan van externe integratie 
en interne differentiatie.

Precies op dit punt is de extra dosis dialectiek nodig waarop ik 
aan het begin van dit hoofdstuk zinspeelde. Want hoe aannemelijk 
het beeld van externe integratie en interne differentiatie wellicht ook 
is, tegelijkertijd doen zich de omgekeerde processen voor. In Neder-
land is vanaf de jaren zestig haast ongemerkt een meer homogene 
cultuur ontstaan, waarbij bepaalde waarden en beginselen door een 
duidelijke meerderheid van de autochtone bevolking gedeeld worden. 
Dat geldt met name voor de inrichting van ons privéleven en de om-
gangsvormen op het persoonlijk vlak. We erkennen dat er een brede 
variëteit aan seksuele voorkeuren, religieuze denkbeelden en cultu-
rele identiteiten bestaat en zijn het er bovendien over eens dat ze alle-
maal gerespecteerd moeten worden. We aanvaarden tevens dat onze 
morele, etnische en politieke waarden sterk uiteenlopen en vinden 
tegelijkertijd dat ze allemaal in het openbaar geuit mogen worden. In 
die zin blijkt een meer liberale levenshouding niet te conflicteren met 
de vrij strikte verwachtingen in het maatschappelijk verkeer. Sterker 
nog: die verwachtingen werden in de loop der jaren ongemerkt hoger, 
met als gevolg dat de ergernis over discriminatie en ongelijke behan-
deling sterk is toegenomen. Reeds tien jaar geleden kwamen Jan-Wil-
lem Duyvendak en Menno Hurenkamp tot de conclusie dat zich in 
Nederland een nieuwe consensus op dit gebied heeft gevormd. 

Inmiddels is het onderwerp diepgaander onderzocht, maar de 
conclusie is nog steeds hetzelfde: de normatieve eisen waaraan ge-
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wone Nederlanders moeten voldoen, zijn geleidelijk aan omhoogge-
gaan, met als gevolg dat de culturele kant van burgerschap tegen-
woordig veel aandacht krijgt. In 2016 verscheen The Culturalization 
of Citizenship, een bundel die geheel aan dit fenomeen is gewijd. 
Evelien Tonkens zegt daarover het volgende:

Het is belangrijk om te erkennen dat burgerschap nu een-
maal ook culturele componenten heeft. Heel veel linkse 
mensen willen dat niet weten. Die zeggen dat het gaat om 
gelijke kansen, een baan, onderwijs voor iedereen. Maar het 
gaat ook om goede omgangsvormen, op tijd komen, een be-
risping kunnen incasseren (…) We leven niet meer in een 
industriële samenleving, het huidige werk is erg contactueel 
en je hebt erg veel met elkaar te maken. (geciteerd in Oos-
terbaan 2014, p. 45)

Hoe intensiever het maatschappelijk verkeer, des te belangrijker het 
is dat er consensus over de omgangsvormen bestaat. Het spreekt 
voor zich dat dit proces van culturele homogenisering niet bevor-
derlijk is voor de integratie van migranten met een niet-westerse 
achtergrond. De druk om zich aan te passen neemt zo immers toe, 
waardoor ze het gevoel krijgen dat de eisen steeds verder worden 
opgeschroefd. Het is dan ook begrijpelijk, zij het contraproductief, 
dat veel migranten zich terugtrekken in hun eigen culturele of re-
ligieuze kring. Er is echter geen enkele reden om aan te nemen dat 
deze ontwikkeling binnenkort zal stagneren. Integendeel: deze blijkt 
zich in toenemende mate ook in andere landen voor te doen. De 
afgelopen tien jaar zijn vele staten een vorm van etnische, culturele 
of religieuze homogeniteit gaan nastreven. Op dat punt vertonen 
uiteenlopende landen als Israël, Turkije, Indonesië, China, India en 
Iran een opmerkelijke gelijkenis. Zelfs het boeddhistische Myanmar 
is overgegaan tot het verjagen van mensen met een onwelgevallige 
religie of cultuur. Een en ander illustreert dat het bevorderen van 
culturele consensus binnen de landsgrenzen geen Nederlands spe-
cialisme is, al neemt het bij ons wel een eigen vorm aan.
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Zoals het proces van de interne differentiatie zijn dialectische te-
gendeel oproept, zo doet het proces van externe integratie dat even-
zeer. Gezien het verloop van de geschiedenis was het misschien na-
ief te denken dat het samengaan van nationale staten in een verband 
als de Europese Unie elke vorm van rivaliteit zou uitwissen. In het 
verleden hebben nationalisten altijd behoefte gehad aan een vijandig 
buitenland. Vaak was het de strijd tegen een vreemde mogendheid 
die verschillende delen van een land in elkaars armen dreef. Geen 
wonder dat nationale loyaliteit vooral floreert in tijden van oorlog 
en conflict. Machthebbers zijn zich daarvan goed bewust en wijzen 
graag op externe bedreigingen wanneer ze de nationale saamhorig-
heid willen vergroten. Maar daaruit volgt niet dat conflicten met het 
buitenland de staatkundige samenhang als vanzelf in stand houden. 
Wie de geschiedenis van Europa over een wat langere periode be-
kijkt, stelt het tegendeel vast. 

De kaart van Europa aan het begin van de achttiende eeuw laat 
drie situaties zien. In het Westen bevinden zich enkele grote staten 
die een hoge mate van taalkundige en culturele homogeniteit ken-
nen. Voorbeelden daarvan zijn Spanje, Frankrijk en Engeland. In 
het midden van Europa bevinden zich gebieden waar wel dezelfde 
taal wordt gesproken, maar die staatkundig zeer versnipperd zijn. 
Dat geldt onder meer voor delen die wij nu kennen als Duitsland 
en Italië. In het oosten van Europa is de situatie omgekeerd, en wel 
in die zin dat we daar een paar grote staatkundige eenheden vinden 
die in etnisch, taalkundig en religieus opzicht de nodige verschillen 
laten zien. Dat geldt onder meer voor het Ottomaanse Rijk en de 
keizerrijken van Rusland en Oostenrijk. 

Vergelijkt men deze kaart met de situatie zoals we die vandaag 
de dag kennen, dan blijkt dat de ‘westelijke’ situatie, waarbij één 
staat en één cultuur eenzelfde grondgebied delen, vrijwel overal is 
doorgevoerd. In het midden van Europa zijn staatkundige eenhe-
den ontstaan die grosso modo samenvallen met de grenzen van het 
taalgebied. En in het Oosten zijn de grote rijken uiteengevallen om 
plaats te maken voor een groot aantal kleinere eenheden waarvan de 
contouren goeddeels overeenkomen met culturele grenzen. Conclu-
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sie: het ideaal van de nationale staat, waarbij de politieke en culturele 
gemeenschap één geheel vormen (zie Gellner, 1983), werd in toene-
mende mate gerealiseerd. 

We kunnen deze situatie niet zonder meer opvatten als het re-
sultaat van een evolutionair proces, omdat oorlogen, deportaties en 
genocide er een grote rol bij hebben gespeeld. De geschiedenis sug-
gereert wel dat culturele homogeniteit kan bijdragen aan de overle-
vingskansen van staten en toont vooral dat interstatelijke dynamiek 
niet bij voorbaat tot toenemende integratie leidt: het proces van dif-
ferentiatie is minstens even sterk. Wim van de Donk heeft daar in 
zijn lezing Patronen van pacificatie nog eens aandacht voor gevraagd. 
Bepaalde signalen wijzen erop dat dit proces zich zelfs manifesteert 
in staten die lang stabiel leken, wat wordt onderstreept door het stre-
ven van Catalonië, Corsica en Schotland naar regionale autonomie.

Zo blijkt dus dat de werkelijke dynamiek maar zeer ten dele 
wordt erkend in het politieke denken. Veel politici beschouwen 
verdere integratie van Europese landen als een wenselijke, zo niet 
onvermijdelijke ontwikkeling, terwijl ze met betrekking tot het ei-
gen land meestal de voorkeur geven aan diversiteit en differentiatie. 
Hoewel dat niet helemaal onjuist is, moeten we ook de tegengestelde 
tendensen in het oog houden die per saldo tot meer differentiatie 
tussen staten en meer integratie binnen staten leiden. Daarmee krijgt 
nadenken over de nationale zaak opnieuw een hoge prioriteit. Het 
heeft er veel van weg dat we momenteel een reprise meemaken van 
de ontwikkeling die zich in de tweede helft van de negentiende eeuw 
voordeed. Toen ging het om een proces van nationale eenwording 
waarbij drie omstandigheden meespeelden: 1) de aanleg van spoor-
lijnen en overige infrastructuur die verschillende gebieden met el-
kaar verbond; 2) de overgang van een agrarische naar een industriële 
economie, die een toename van sociale mobiliteit tot gevolg had; 3) 
de ontwikkeling en overdracht van een nationale cultuur en taal, 
die grote delen van de bevolking in staat stelde om met de nieuwe 
situatie om te gaan. 

De afgelopen drie tot vier decennia hebben wij opnieuw een 
drieledige verandering gezien die tot uiting komt in de herwaar-
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dering van de nationale eigenheid. Ten eerste het ontstaan van een 
wereldwijde mobiliteit in ruimtelijke (vliegverkeer), economische 
(wereldhandel) en sociale zin (migratiestromen). Ten tweede de 
overgang van industriële productie naar een economie die op allerlei 
vormen van dienstverlening draait. Ten derde de verbreiding van 
morele waarden, sociale normen en talen die hedendaagse burgers 
in staat (zouden moeten) stellen om met deze onbekende situatie 
om te gaan. Dat verklaart de opkomst van een nationale cultuur die 
enerzijds in het teken staat van liberale beginselen (vrijheid, open-
heid, tolerantie, individualiteit, diversiteit, zelfstandigheid enz.), en 
anderzijds een moderne consensus genereert. Die consensus komt 
erop neer dat je als burger elke opwelling, gedachte, uitdrukking of 
handeling vermijdt die medemensen kunnen opvatten als een be-
dreiging, belediging of gebrek aan respect. In elk geval mogen we 
niet uitsluiten dat het politiek correcte denken, hoe problematisch 
dat vaak ook is, zijn aantrekkingskracht aan deze onderstroom ont-
leent. Gelukkig laat de nationale zaak zich niet reduceren tot een 
kwestie van het juiste taalgebruik en spelen er ook harde realiteiten 
mee. Daarom wil ik afsluiten met een korte uitleg van de aanpak die 
we in dit boek volgen.

7. Strekking en opzet van ons boek

Om deze aanpak te schetsen bespreek ik vier bestanddelen die in de 
titel Waartoe is Nederland op aarde? worden genoemd. 

Wat wordt om beginnen bedoeld met Nederland? Deze vraag 
mag triviaal lijken, maar de eerder genoemde definitie van Ander-
son herinnert eraan dat elke natie als verbeelde gemeenschap haar 
grenzen kent en dat die niet bij voorbaat vastliggen. Het eenvou-
digst is uiteraard om van de landsgrenzen uit te gaan, want die roe-
pen geen discussie op. Maar welke grenzen houden we aan als het 
om onze gemeenschap, maatschappij of samenleving gaat? Horen 
de Nederlanders die in het buitenland wonen er dan bij? Tellen we 
de buitenlanders die in Nederland wonen mee? Wat te denken van 
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burgers die een dubbele nationaliteit hebben? Bovendien kan onze 
sociale betrokkenheid zich ook uitstrekken tot gebeurtenissen, groe-
pen of personen die we tot de wereldgemeenschap rekenen. En ten 
slotte vereenzelvigen wij ons maar al te vaak met gemeenschappen 
van regionale of lokale aard. Met andere woorden: hier dient zich de 
noodzaak aan om een keuze te maken. Dat hebben we in dit boek 
dan ook gedaan. 

Ervan uitgaand dat de nationale schaal nog altijd doorslaggevend 
is voor tal van processen, houden we ons bezig met de verzame-
ling burgers die men in juridische en politieke zin kan aanmerken 
als onderdanen van de Nederlandse staat. Eigenlijk zou het woord 
‘verzameling’ tussen haakjes moeten staan, want het idee van een 
verbeelde gemeenschap houdt immers in dat het om meer dan een 
optelsom van losse individuen gaat. Wij mikken op iets anders dan 
een bekend lied over 15 miljoen eigenwijze eenlingen (Fluitsma & 
Van Tijn) dat in de jaren negentig grote populariteit genoot. Wij 
vatten ‘nationale identiteit’ in de eerste plaats op als een cultuurhis-
torisch streven; het vormen, overdragen, behouden en ontwikkelen 
van cultuur is per definitie een collectieve aangelegenheid. Daarbij 
zijn we op onze hoede voor twee contrasterende dwaalwegen. 

Enerzijds vatten we deze identiteit niet op als een onveranderlijke 
zaak, een vaste grond waarop men zich kan terugtrekken wanneer de 
stormen van de wereldwanorde over onze dijken slaan. Anderzijds 
houden we ook afstand van het tegendeel waarbij men doet alsof er 
alleen maar mobiliteit en diversiteit bestaan. Onze benadering van 
Nederland berust in wezen op een publieke en zelfs politieke opgave, 
want juist als het stormt, heeft elk land behoefte aan leiders die een 
overtuigende koers uitzetten en voorkomen dat het schip in stukken 
breekt. Aan een dergelijke koers leveren we graag een bijdrage.

Ten tweede is het geen toeval dat de titel van ons boek een ver-
wijzing naar de aarde bevat. Hoezeer wij de culturele, morele en 
zelfs spirituele kanten van het leven in Nederland ook van belang 
vinden, we zijn niet bereid om het vraagstuk van de nationale eigen-
heid als een louter geestelijke zaak te zien. Het gaat, zoals gezegd, 
ook om de vraag hoe deze eigenheid op ruimtelijk en zelfs fysiek 
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niveau vorm krijgt. We gaan nadrukkelijk in op geopolitieke vragen, 
op de uitdagingen die voortvloeien uit de plaats die we nu eenmaal 
op de wereldkaart innemen. Tevens vragen we aandacht voor de ma-
nier waarop Nederlanders van oudsher met de zee omgaan en – meer 
algemeen – voor de betekenis die elementen als aarde, wind en wa-
ter voor ons zelfbeeld hebben. Bovendien stellen we niet zozeer de 
hogere cultuur voorop, maar alle culturele waarden die vorm geven 
aan het alledaagse leven. Vragen die onder meer aan de orde komen, 
zijn: Wat hebben gewone Nederlanders gehad aan de economische 
bloei ten tijde van de Republiek? Op welke manier gingen burgers en 
regenten in het stedelijk bestuur met elkaar om? Hoe dacht of sprak 
men in de Gouden Eeuw over huwelijk en gezinsleven? 

De nadruk in deze bundel ligt derhalve op het niveau dat we eer-
der aanduidden met termen als ‘zeden’, ‘gewoonten’ of ‘gebruiken’. 
Overigens sluit dit volledig aan bij het filosofisch perspectief dat 
Centrum Èthos wil uitdragen. Dit centrum richt zich niet zozeer op 
de ontwikkeling van een academische ethiek als wel op de vraag hoe 
bepaalde waarden in het alledaagse bestaan uitwerken. Dat komt te-
rug in de hoofdstukken die gewijd zijn aan de huidige en toekomsti-
ge stand van zaken. We buigen ons over de morele gevolgen van het 
feit dat we tot de meest mobiele samenlevingen in Europa behoren. 
We houden ons bezig met de vraag welke rol in Europees verband 
wellicht is weggelegd voor Nederland, alsook met de vraag welke 
uitdagingen er door het massale gebruik van sociale media op pu-
blieke leiders afkomen. Bij al deze thema’s komt nadenken over onze 
eigenheid niet neer op een esoterische reflectie, maar op de basale 
vraag of de eventuele antwoorden in de praktijk gaan werken of niet.

Ten derde speelt behalve de ruimtelijke ook de temporele dimen-
sie door in de door ons gekozen boektitel. We geloven niet dat elk 
land een unieke historische opdracht bezit, zoals veel negentien-
de-eeuwse nationalisten onder invloed van de romantiek dachten. 
Maar het laat zich niet ontkennen dat de geschiedenis die een sa-
menleving gedurende enkele eeuwen heeft doorgemaakt de nodige 
invloed op het heden heeft gehad en ook in de nabije toekomst zal 
doorwerken. Anders dan veel sociale wetenschappers zijn we niet 
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geneigd ons te beperken tot de huidige samenleving. Wij vatten het 
heden vooral op als een passage, als een plaats waar het verleden zich 
naar de toekomst toe kan openen. Men kan het culturele erfgoed 
en de toekomstige richting van een land niet van elkaar scheiden. 
Een belangrijke vraag is evenwel hoe men de doorwerking van dat 
erfgoed begrijpt. Voor een deel gaat het om de fysieke infrastructuur 
die eerdere generaties tot stand hebben gebracht en om de instituties 
die voor het functioneren van de samenleving ten enenmale onmis-
baar zijn. We weten hoe moeilijk het is om dat soort instituties te 
veranderen. 

Toch is dat niet de enige weg waarlangs het verleden blijft door-
werken. Minstens even belangrijk is het culturele erfgoed dat beslo-
ten ligt in onze alledaagse ervaringen, vaardigheden en waarderin-
gen. Het nationaal eigene blijkt niet alleen uit alles wat Nederlanders 
‘gewoon’ vinden, maar ook uit de normen die in het dagelijks leven 
gelden en de waarden die de basis vormen voor belangrijke beslis-
singen. In die zin kan men de nationale cultuur inderdaad opvat-
ten als een soort programma (zie Hofstede, 1991) dat niet alleen 
doorwerkt in de huidige samenleving, maar ook relevant is voor 
de manier waarop we onze toekomst willen vormgeven. Het is een 
veelvoorkomende, zij het fatale fout te denken dat men toekomst en 
traditie, innovatie en behoud, creativiteit en continuïteit tegen elkaar 
kan uitspelen. Als Nederland al een bestemming heeft, dan zal die 
oplichten uit datgene wat wij vanuit het verleden als waardevol zien 
en aan latere generaties doorgeven.

Daarmee komen we bij de laatste vraag die onze titel oproept: 
Wat kan men zich bij de bestemming van Nederland voorstellen? Hoe 
ziet een overtuigende opdracht aan onszelf eruit, en op welk punt 
kunnen wij een eigen bijdrage aan de wereld van morgen leveren? 
Hoewel die vragen zich ten dele laten beantwoorden vanuit histo-
risch bepaalde ervaringen, vaardigheden en waarderingen, zou het 
een vorm van hoogmoed zijn te denken dat dit volstaat. Nederland 
blijft aangewezen op een wereld waar krachten of mogendheden aan 
het werk zijn die ons ver te boven gaan. Enige bescheidenheid is 
derhalve op haar plaats. 
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Tegelijkertijd vermoeden wij dat zich wereldwijd processen af-
spelen die de in ons land opgedane ervaringen bijzonder relevant 
maken. Zo heeft een tendens als urbanisatie tot gevolg dat steeds 
meer mensen in dichtbevolkte steden wonen. Klimaatverandering 
maakt de opgave van effectief watermanagement hoogst urgent. Ver-
der zal de groeiende wereldbevolking de noodzaak van een inten-
sievere én duurzamere voedselproductie met zich meebrengen. Ten 
slotte vormt de toenemende interactie tussen zeer diverse groepen 
en culturen een grote uitdaging op het gebied van vreedzaam sa-
menleven, openbare orde en veiligheid.

Onze claim is dat een land waar mensen door de eeuwen heen 
hebben geleerd hoe ze in hun verstedelijkte en dichtbevolkte rivier-
delta een redelijke mate van rijkdom, vrijheid en veiligheid konden 
verwerven, de wereld van morgen iets te bieden heeft. Het betekent 
tegelijkertijd dat we behalve sterke ook zwakke kanten van onze sa-
menleving in kaart brengen. Deze laten zich vooral zien op momen-
ten dat de dialectiek van het eigene en andere zich in alle hevigheid 
manifesteert. Dat zijn tevens de momenten waarop de typisch Ne-
derlandse neiging tot pragmatisme in haar tegendeel verkeert en we 
niet minder maar juist meer en vooral beter moeten nadenken.

Het voorliggende boek is bedoeld als een bijdrage aan dat denk-
proces. Als auteurs verwachten we niet dat de lezer het op alle pun-
ten met ons eens is. We willen vooral nieuwe gedachten losmaken. 
Dat is per slot van rekening de waarde van een dialectische bena-
dering.
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Tineke Cleiren is hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht aan de 

Rijksuniversiteit Leiden. Haar huidige onderzoek betreft de 

systematiek en houdbaarheid van het Wetboek van Strafrecht. 

We spraken met haar over de manier waarop het Nederlandse 

strafrecht functioneert.

Van oudsher probeerde men in Nederland veel dingen via het 

strafrecht te regelen. Waar vroeger meer nadruk lag op morele 

kwesties, kwamen er gaandeweg meer ordeningskwesties bij. 

Dat heeft vanaf de jaren dertig een gigantische hoeveelheid 

regels tot gevolg gehad.  Wél verschuift de beheersing van 

ordeningskwesties langzaamaan naar het bestuursrecht. 

Strafrecht omvat dus behoorlijk veel. Moord, doodslag, 

diefstal … maar ook zaken als het dragen van een valhelm, 

een verplichte autogordel en dergelijke. In de horeca is 

precies geregeld wat wel en niet mag, hoe je glazen moet 

schoonmaken, enzovoort, enzovoort. Bij overtreden daarvan 

werd vaak met gevangenisstraf of boetes bedreigd. Hetzelfde 

geldt voor de Wet wapens en munitie, de Wet bosbeheer, de 

Opiumwet enzovoort.

 

Bij dit soort ordeningskwesties bestaat behoefte aan preventie 

en dus aan toezicht en controle. Regeling en handhaving 

daarvan valt onder de verantwoordelijkheid van de 

vakministeries. Zij creëren daarvoor controlebevoegdheden. 

Controleambtenaren en toezichthouders gaan er niet per se 

van uit dat je het verkeerd doet, maar ze mogen wel bij jou 

in het café komen en in de keuken kijken of het schoon is. 

Bij twijfel loopt het bijna automatisch over in strafrecht en 

komen verdergaande opsporingsbevoegdheden in beeld. Er 

bestaat dus een gedifferentieerd patroon van controle- en 

opsporingsbevoegdheden.
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Verder zien we de afgelopen twintig jaar dat de overheid 

probeert meer grip te krijgen op het naleven van normen buiten 

de publieke sfeer, zoals in bedrijven, de gezondheidszorg, de 

sportwereld, enzovoort. Men vraagt verantwoordelijkheid van 

ondernemingen – good governance. Als gevolg daarvan is ook 

het belang van controle en toezicht in de private sfeer gegroeid. 

Overheidsbeleid dwingt zo een zekere transparantie af van de 

particuliere sector.

De kern van het huidige strafrecht stamt uit de Verlichting. Dat 

impliceert een verticale verhouding tussen overheid en burger. 

Iets moet volgens de wet strafbaar zijn, de wet moet ook melding 

maken van een straf en er moet een procedure zijn die aan de 

wet voldoet. Behalve de wetgever heb je twee andere actoren. 

Ten eerste de uitvoerende macht: het Openbaar Ministerie (om) 

en de politie. Die zijn verantwoordelijk voor de handhaving van 

wetten. Ten tweede de rechter, die de wet moet toepassen in 

een concreet geval. Die toepassing verloopt niet mechanisch, 

daar zit een stap tussen. In Nederland kan het om namelijk het 

opportuniteitsbeginsel toepassen. 

Het om kan zeggen: we richten ons de komende vier jaar op 

georganiseerde criminaliteit of juist op kleine criminaliteit. Dan 

laat je andere dingen liggen. De rechter krijgt dus een selectie 

van gevallen voorgelegd die is gebaseerd op een afweging tussen 

algemeen belang en capaciteit. De rechter mag niets zeggen over 

de keuzes van het om.

Bij levensdelicten kan het om eigenlijk niet anders dan 

vervolgen, maar er is in Nederland wel een bijzonder soort 

wisselwerking ontstaan waardoor uiteindelijk zowel abortus 

als euthanasie mogelijk werden. Hoe gaat zoiets? Het om kreeg 

gevallen waarvan men dacht: dat is heel begrijpelijk, of: die arts 

heeft het heel netjes gedaan. Neem bijvoorbeeld een zaak uit de 

jaren zeventig waarbij een arts haar zieke moeder uit haar lijden 

t i n ek e  cl ei r en
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heeft verlost. Zij werd vervolgd, maar omdat zij het zorgvuldig 

had uitgevoerd, vond zelfs het om dat ze eigenlijk geen straf 

verdiende. 

De rechter kon dan het volgende zeggen: natuurlijk is hulp 

bij zelfdoding strafbaar (dat staat in de wet), maar het is zo 

weloverwogen en transparant gegaan dat ik twee dingen kan 

doen. Of we spreken van een noodtoestand (een strijd tussen 

twee belangen), en dan is het handelen gerechtvaardigd, of we 

veroordelen zonder straf op te leggen. Dat laatste werd in de 

praktijk regelmatig toegepast. 

In de loop der jaren vervolgde het om wel, niet alleen vanwege de 

ernst maar ook om zicht te krijgen op voorwaarden waaraan de 

arts zou moeten voldoen om van een noodtoestand te kunnen 

spreken. Rechters keken naar de normen van de artsen en hun 

noties van zorgvuldigheid. Naarmate die duidelijker werden, 

benutten zij die normen bij de beoordeling van gevallen van 

euthanasie en hulp bij zelfdoding. 

Toen er op een gegeven moment een rijtje met criteria ontwikkeld 

was, heeft men de stap gezet naar het maken van een wet. Die 

omschreef bepaalde voorwaarden en procedures waarover 

artsen, het om, de rechter én de politiek het toen eens waren. 

Langs die weg werd in 2002 een vorm van euthanasie mogelijk 

waarbij de arts dat hele proces niet meer hoefde te doorlopen. 

Er was dus een zekere dynamiek, een collectief ‘spel’ waarbij 

meerdere actoren betrokken waren die een serieuze inbreng 

hadden bij het bepalen van de norm en de wijze waarop deze 

moet wordt toegepast. De rechter of de rechtsstaat vat zichzelf op 

als een partij die dat spel mogelijk maakt.

Met dit proces toont Nederland zich uniek. Ons strafrechtelijk 

systeem heeft genoeg souplesse om dit collectieve spel te 

faciliteren en is veilig omdat alle spelers elkaar over en weer 
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controleren en in toom houden. Men kan en mag gevoelig zijn 

voor wat maatschappelijk speelt. Als het escaleert, moet je 

minder doen. Maar als je te weinig doet, kan het ook escaleren. 

Dat kan ons systeem goed aan, en dat zie je in andere landen 

niet zo gemakkelijk gebeuren. Euthanasie is daar een voorbeeld 

van. 

De discussie over voltooid leven raakt aan een nieuwe vraag: 

mag een arts hulp bieden bij zelfdoding aan iemand die niet 

ziek is of niet lijdt in de zin zoals de Euthanasiewet bedoelt? In 

dat laatste geval geldt die wet niet en kan de rechter het vroeger 

gehanteerde argument van noodtoestand (een strijd tussen 

twee gerechtvaardigde belangen) niet benutten. De arts heeft 

namelijk aan de ene kant gezworen dat hij mensen zal genezen, 

en aan de andere kant moet hij mensen uit hun lijden verlossen 

(barmhartigheid). Maar deze mensen lijden niet op die manier, 

en dan is er geen gerechtvaardigd belang. 

Voorstanders van hulp bij een voltooid leven willen daarom 

een aparte wet, en wel op basis van het zelfbeschikkingsrecht. 

Juridisch is het niet gemakkelijk om zo’n regeling te baseren op 

het zelfbeschikkingsrecht. Dan zou iedere wens naar de dood 

ook de dodende handeling rechtvaardigen en valt er voor de 

rechter niets meer af te wegen. Met de wettelijke strafbaarheid 

in de hand kan de Nederlandse rechter daar niet mee uit de 

voeten. 

Al met al kunnen we uit de Nederlandse praktijk afleiden dat 

de noodzaak tot afwegen heeft geleid tot een verfijnder systeem 

dan het verabsoluteren van één van de beginselen. Dat is wel 

bijzonder. Het spel wordt blijkbaar goed gespeeld, zodat men 

niet hoeft te verabsoluteren en er telkens een zeker evenwicht 

ontstaat. Nu dragen de voorvechters van een wet voltooid leven 

eraan bij dat deze unieke dynamiek niet tot stilstand komt. 
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2. Burgers en bestuur in de 
vroegmoderne tijd

Over de voorgeschiedenis van onze 

bestuurlijke cultuur

Maarten Prak

In 1785 verscheen het politieke programma van de Hollandse vrij-
korpsen onder de titel Ontwerp om de Republiek door eene heilzaame 
vereeniging der belangen van Regent en Burger van binnen gelukkig, 
en van buiten gedugt te maaken. Vrijkorpsen waren in de voorgaande 
jaren opgericht als stoottroepen van de patriotten, een beweging die 
zich grote zorgen maakte over het verval van Nederland. Dat verval 
was betrekkelijk, want Nederland was op dat moment waarschijnlijk 
nog altijd het rijkste land ter wereld. Maar het viel niet te ontkennen 
dat er problemen waren. Een eeuw eerder beheersten Nederlandse 
koopvaardijschepen de wereldzeeën, maar dat was nu niet langer 
het geval. Nog niet zo heel lang geleden was Nederland een militai-
re grootmacht geweest. Het smadelijke verlies van de Vierde Engelse 
Oorlog (1780-84) had aangetoond dat die tijden voorbij waren. Neder-
landse kunstenaars verbaasden de wereld niet langer met hun werken 
en Nederlandse uitgeverijen verloren in hoog tempo hun dominante 
positie in de Europese boekhandel. De opstellers van het Ontwerp 
dachten te weten waar al dat onheil aan te wijten was: ingeslopen mis-
bruiken in de staatsinstellingen van het land.
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Van de staatsinrichting als zodanig hadden die opstellers een heel 
rooskleurig beeld. Zij vonden dat die ‘een zekere trap van deugdlyk-
heid, van volmaaktheid, zelfs van eenvoudigheid’ bezat. Deze posi-
tieve evaluatie van de staatsinrichting was vooral gebaseerd op wat 
de schrijvers beschouwden als het wezenlijke.

Elk gedeelte der algemeene Maatschappy heeft hier de be-
stuuring over die zaaken, die haar alleen betreffen (…) deeze 
byzondere Maatschappyen vormen uit hun midden een li-
chaam van staat geschikt ter bestuuring van eene geheele 
provincie; en deeze Provincien vormen weder eene algemee-
ne Staatsvergadering, om zig eeniglyk bezig te houden met 
de uitwendige belangen van het gansche Bondgenootschap. 
(Ontwerp, p. 10)

Volgens de schrijvers en andere patriotten was dit ‘volmaakte’ 
staatsbestel echter gecorrumpeerd geraakt door de grote rol van de 
stadhouders, die sinds enkele tientallen jaren de leden van bestuurs-
instellingen benoemden, terwijl dat het voorrecht van de burgers 
moest zijn. Door die inmenging waren de provincies, steden en dor-
pen allemaal ondergeschikt geraakt aan hetzelfde gezag, dat de stad-
houders konden uitoefenen omdat zij als opperbevelhebbers controle 
over het leger en de vloot hadden én omdat de bestuurders van al 
die instellingen (die bekendstonden als de ‘regenten’) zich deze in-
menging lieten aanleunen. In plaats van gemene zaak te maken met 
de stadhouder en diens paladijnen, zouden de regenten er in hun 
eigenbelang en in het belang van het land beter aan doen om zich te 
verenigen met de burgers. In het Ontwerp werden allerlei voorstellen 
gedaan over de wijze waarop dat kon worden bereikt. De belangrijk-
ste daarvan behelsden een grote invloed van de in de schutterijen 
verenigde burgers op de selectie van gezagsdragers.

Deze positieve evaluatie van de staatsinrichting van de Repu-
bliek der Zeven Verenigde Nederlanden door de tijdgenoten staat in 
schril contrast met het oordeel van latere historici. Een prominent 
historisch overzicht van de Gouden Eeuw dat aan het eind van de 
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negentiende eeuw verscheen en over het algemeen zeer positief is 
over die tijd van voorspoed, noemt de staatsinrichting ‘gebrekkig’. 
De beroemdste Nederlandse historicus, Johan Huizinga, velde in 
1941 een nog harder oordeel en sprak van een ‘staatsgewrocht’. Hui-
zinga had zeker een punt, want wie zich verdiept in die staatsinrich-
ting zal moeilijk kunnen inzien waarom de auteurs van het Ontwerp 
uit 1785 het woord ‘eenvoudigheid’ gebruikten om hun loftuiting 
kracht bij te zetten. De politieke verhoudingen in de Republiek wa-
ren namelijk allesbehalve eenvoudig. En desondanks ga ik in de ko-
mende bladzijden betogen dat de Gouden Eeuw wel degelijk mede 
aan die staatsinrichting te danken was.

1. Het succesverhaal van de Republiek

In de zeventiende eeuw was Nederland misschien wel de belang-
rijkste economische mogendheid van de wereld. Eén manier om dat 
vast te stellen is door te kijken naar het verkeer langs Kaap de Goede 
Hoop. In de Middeleeuwen was de handel tussen Europa en Azië 
via de Middellandse Zee verlopen. Portugese avonturiers hadden al 
voor 1500 een alternatieve route naar Azië opengelegd – via de Cabo 
da Boa Esperança, het zuidelijkste puntje van Afrika. In de zestiende 
eeuw gingen behalve de Portugese koopvaarders ook Spanjaarden 
zich van die route bedienen, en in het laatste decennium van de zes-
tiende eeuw deden de Hollanders dat eveneens. Gefinancierd door 
Amsterdamse kooplieden, maar ook door vluchtelingen uit Antwer-
pen, slaagden verschillende handelscompagnieën erin om vanuit 
Nederland succesvolle handelscontacten te leggen in Zuidoost-Azië. 
In 1602 fuseerden die bedrijven tot een nieuw groot bedrijf, de Ver-
enigde Oost-Indische Compagnie (voc), dat van de Staten-Generaal 
een monopolie kreeg voor alle Nederlandse handel ten oosten van 
Kaap de Goede Hoop. Medio zeventiende eeuw vestigde de voc aan 
de voet van de Tafelberg een permanente handelsmissie, waar sche-
pen van en naar Indië konden aanleggen om vers voedsel en drinken 
in te nemen. Die handelspost zou later Kaapstad worden.
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Jaarlijks passeerden enkele tientallen schepen de Kaap, op weg 
naar Azië of beladen met specerijen op de terugtocht naar huis. Van-
af de oprichting van de voc hadden de Nederlanders in die handel 
het grootste aandeel. Gedurende de gehele zeventiende eeuw be-
droeg dat Nederlandse aandeel ongeveer 50 procent, dus evenveel 
als de andere landen samen. Naar het tonnage gemeten maakte het 
Nederlandse aandeel in de tweede helft van die eeuw zelfs twee der-
de uit. Nadat Portugal geleidelijk zijn aandeel in de Aziatische han-
del verloor, kwam Engeland opzetten als de belangrijkste concurrent 
van de Nederlanders, maar tot ver in de achttiende eeuw bleef het 
Nederlandse aandeel groter dan het Engelse.

De overheersing van de Nederlanders op de route via Kaap de 
Goede Hoop was voor een belangrijk deel te danken aan de supe-
rieure kwaliteit van de Nederlandse koopvaardijschepen. In de vijf-
tiende en zestiende eeuw hadden Hollandse scheepsbouwers ge-
werkt aan de verbetering van hun ontwerpen, vooral met het oog op 
de graanhandel met de Oostzee-regio. Die handel was noodzakelijk 
en omvangrijk geworden, doordat het grondwaterpeil in de Holland-
se polders steeg. Daardoor werd het steeds moeilijker om daar graan 
te verbouwen en moesten boeren op veeteelt overschakelen. Maar 
de bewoners van het gebied hadden nog altijd graan nodig om zich 
te voeden, dus moest dat van elders aangevoerd worden. Vanwege 
de hoge transportkosten probeerde men schepen te maken die meer 
lading met minder bemanning konden vervoeren. De uitkomst van 
dit proces was de Fluit, een scheepstype dat Nederland in staat stel-
de om uit te groeien tot de vrachtvaarder van Europa.

De scheepsbouw kreeg verder een impuls door de uitbreiding 
van de houthandel met Scandinavië, alsook doordat kort voor 1600 
de houtzaagmolen werd uitgevonden. Terwijl hout tot dan toe met 
handzagen of bijlen in de juiste vorm werd gebracht, kon dat nu ge-
beuren met behulp van windenergie. De houtzaagmolen droeg bo-
vendien bij aan de standaardisering van onderdelen voor de scheeps-
bouw, wat verdere kostenreductie tot gevolg had. Zo ontstond in 
de zeventiende eeuw aan de Zaan een grootschalige productie van 
efficiënte, snelle en goedkope schepen.
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De handel met Azië beperkte zich allerminst tot de Indonesische 
archipel, al was dit wel de belangrijkste regio voor de voc. Daar 
kwamen de kernproducten in het assortiment vandaan, zoals pe-
per en nootmuskaat. In dat laatste product wist het bedrijf zelfs een 
wereldmonopolie te vestigen, door in de Molukken de inheemse 
productie helemaal over te nemen. Dat gebeurde op plantages die 
met slavenarbeid werkten en die onder directe controle van de voc 
vielen. Elders dreef de voc vooral handel, al ging die vaak vergezeld 
van militaire drukmiddelen. Onder andere om het structurele han-
delstekort met Azië te beperken ging de voc zich ook steeds meer 
mengen in de handel binnen Azië zelf, en dat leidde weer tot het 
aanboren van andere producten die interessant voor de Europese 
markt waren. Zo werd Sri Lanka een belangrijke locatie voor de 
aankoop van kaneel, India voor het verwerven van katoenen stoffen 
en China en Japan voor zijde en porselein.

Porselein werd in de zeventiende eeuw in Europa een razend po-
pulair product. Het werd afgebeeld op talloze schilderijen uit die 
periode, en de voc voerde jaarlijks honderdduizenden stukken aan. 
Maar toen in China in 1644 een burgeroorlog uitbrak, stokte de aan-
voer. Japan kon niet in de tekorten voorzien, en in Europa lukte het 
niet om porselein te maken. Delftse pottenbakkers brachten echter 
een substituut op de markt, dat ze ‘Hollands porselein’ noemden en 
dat wij nu kennen als Delfts Blauw. Binnen de kortste keren waren 
tientallen bedrijven actief als aanbieders van dit Hollandse porse-
lein, dat, ook nadat de Chinese aanvoer weer op gang kwam, nog 
geruime tijd populair bleef. Zo stimuleerde de internationale handel 
ook de binnenlandse industrie.

Voor dat economische succes moest wel een hoge prijs worden 
betaald. In de buiten-Europese gebieden onderwierpen Nederlandse 
kolonisten de oorspronkelijke bewoners als ze daartoe de kans kre-
gen of de noodzaak zagen. Vanaf circa 1630 waren ze op grote schaal 
betrokken bij de mensenhandel vanuit Afrika. Zowel in Suriname 
en op de Antillen als in Indonesië en op de Kaap werden tallozen tot 
slaaf gemaakte mensen tewerkgesteld op plantages en in huis. 

In Nederland zelf werden veel bedrijven gaande gehouden door 
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immigranten, die vaak de slechtst betaalde banen kregen. Die im-
migranten kwamen desondanks massaal naar de Republiek en vooral 
naar de Hollandste steden, omdat daar werk was en de levensstan-
daard hoger dan in hun gebied van herkomst. Nederlandse steden 
kenden in de zeventiende eeuw geen voedseltekorten en boden een 
voor die tijd goed pakket aan sociale uitkeringen en andere voorzie-
ningen. Die uitkeringen werden overigens vaak verstrekt door de 
kerken. Hollandse steden kenden verschillende migrantenkerken 
in deze periode, van de lutheranen waar Duits werd gesproken, de 
Waalse kerken waar het Frans de voertaal was, tot de synagogen 
waar men Portugees of Jiddisch sprak. Dergelijke kerkgenootschap-
pen werden geacht om allereerst zelf voor hun arme geloofsgenoten 
te zorgen.

2. De instituties van de Gouden Eeuw

De kerken behoorden tot een dicht web van lokale instellingen die 
actief waren in de toenmalige Republiek, maar ook in veel andere 
landen. Laten we de stad Utrecht als voorbeeld nemen. Utrecht was 
in de zeventiende eeuw niet langer een van Nederlands grote steden, 
zoals dat in de Middeleeuwen nog wel het geval was geweest. Tegen 
het midden van de zeventiende eeuw moest Utrecht, met toen ca. 
30.000 inwoners, niet alleen Rotterdam en Amsterdam maar ook 
Haarlem en Leiden qua inwonertal laten voorgaan. Utrecht was 
vooral een luxestad, zonder grote handelshuizen of een omvangrijke 
nijverheid, met uitzondering van de metaal. De Utrechtse economie 
draaide vooral op de aanwezigheid van bestuursinstellingen en van 
adellijke families uit de provincie. Dankzij de rijkdom van bestuur-
ders en edelen bestond er een flinke behoefte aan luxe goederen, en 
de Utrechtse neringdoenden voorzagen daarin. Zo was er in de stad 
een belangrijke groep kunstschilders actief.

De stad Utrecht werd bestuurd door een vroedschap, te ver-
gelijken met de tegenwoordige gemeenteraad. Het grote verschil 
is echter dat de vroedschap niet werd gekozen, maar zelf nieuwe 
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leden selecteerde. Ooit was dat anders geweest. In 1304 hadden de 
Utrechtse gilden de macht aan zich getrokken, en tot 1528 bepaal-
den zij namens hun leden de samenstelling van het stadsbestuur. 
Die leden vormden beslist geen dwarsdoorsnede van de Utrechtse 
bevolking, maar het impliceert wel dat er via die gilden een zekere 
mate van vertegenwoordiging bestond. Die verdween in 1528, toen 
Karel v het wereldlijk gezag over de stad en het gewest Utrecht van 
de toenmalige bisschop overnam. Karel was geen vriend van de gil-
den, en net als in veel andere steden onder zijn gezag maakte hij 
prompt een einde aan de politieke rol van de Utrechtse gilden.

Dat ze formeel buitenspel stonden, betekende niet dat er in 1528 
een einde kwam aan de invloed van de burgers op de lokale politiek. 
Dat werd tijdens de Nederlandse Opstand wel duidelijk. In de win-
ter van 1576-77 belegerden Utrechtse schutters, samen met soldaten 
onder leiding van Willem van Oranje, de Vredenburg, een dwang-
burcht die Karel v had laten bouwen toen hij de stad aan zich on-
derworpen had. Zij slaagden erin om het Spaanse garnizoen tot de 
aftocht te dwingen. Tijdens de overwinningsparade presenteerden 
de ‘burgerhoplieden’, oftewel de officieren van de schutterij, zich als 
de vertegenwoordigers van de burgerij die Utrecht in het kamp van 
de opstandelingen had gebracht. De rol van de gilden als stoottroe-
pen van de Utrechtse burgerij was daarmee overgenomen door de 
schutterijen, en dat zou zo blijven. In 1610 braken er nieuwe onlusten 
in Utrecht uit. Daarbij namen de schuttersvendels het voortouw, 
ook al waren veel van de eisen die naar voren werden gebracht van 
economische aard. Dat valt eenvoudig te verklaren uit de grote over-
lap tussen de ledenbestanden van de schutterij en de gilden.

De schutterij was in de jaren 1580 omgevormd van een betrek-
kelijk klein elitecorps tot een volksleger, dat desgewenst tegen de 
vijand kon worden ingezet. In de praktijk pakte dat minder goed uit, 
omdat de vijand uit beroepsmilitairen bestond en de schutters per 
definitie amateursoldaten waren. Op het slagveld mocht er van hen 
niet al te veel worden verwacht. In de praktijk fungeerden zij eer-
der als een politiecorps dat ’s nachts over rust en veiligheid waakte. 
Niettemin waren die nachtwachten een uitgelezen gelegenheid om 
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niet alleen bier te drinken, maar ook om over politiek te praten. Uit 
allerlei getuigenissen blijkt dat dit in alle steden van de Republiek 
veelvuldig aan de orde was. Geen wonder dat de schutters in tij-
den van onrust het voortouw namen. Vooral in het Rampjaar 1672 
zouden ze van zich doen spreken – in Utrecht overigens vooral in 
negatieve zin, want nadat de Utrechtse schutters de stadspoorten 
gesloten hadden gehouden voor de terugtrekkende Nederlandse sol-
daten van Willem iii, openden ze schielijk diezelfde poorten voor 
het oprukkende leger van Lodewijk xiv. Elders – en dan vooral in 
Holland – zetten ze regenten uit hun functie, vermoordden ze Johan 
de Witt en zijn broer, en maakten ze zo de weg vrij voor een regime-
wisseling ten faveure van Willem iii.

De Utrechtse gilden waren dan wel niet actief in de politiek, hun 
invloed op het openbare leven moeten we niet onderschatten. Neem 
alleen al hun aantal: in 1640 waren er omstreeks veertig gilden in 
Utrecht, die samen naar schatting 3300 leden telden. Daarnaast 
waren misschien nog eens duizend mensen als een soort buitenlid 
aangesloten bij het marsliedengilde, dat wil zeggen de beroepsorga-
nisatie van de neringdoenden. Als we aannemen dat iedere gildebaas 
aan het hoofd stond van een gezin van vier personen, dan hadden 
ruim 13.000 Utrechters direct te maken met een gilde, wat neer-
komt op 40 procent van de bevolking. Die gilden bemoeiden zich 
allereerst met de economische belangen van hun leden. Zo wendde 
het Eloyengilde, dat de metaalnijverheid organiseerde en samen met 
de winkeliers- en kleermakersgilden tot de grootste gilden van de 
stad behoorde, zich met enige regelmaat tot het stadsbestuur om 
misstanden aan de kaak te stellen en hulp te vragen bij de problemen 
die de leden ondervonden. Uit Amsterdam is bekend dat veruit de 
meeste stedelijke regelgeving het directe gevolg was van verzoek-
schriften van burgers. Gilden behoorden tot de actiefste indieners 
van zulke verzoekschriften.

De Utrechtse gilden waren ook werkzaam op andere terreinen. 
Zo onderhielden ze een omvangrijk stelsel van sociale voorzienin-
gen, gefinancierd met eigen middelen. Sommige gilden boden in-
formele zorg aan broeders en zusters die in de problemen waren 
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geraakt, maar bij andere bestonden formele voorzieningen. Zo had-
den veel Utrechtse gilden een gezamenlijk graf, waarin de minder 
bedeelde leden begraven konden worden. Het Eloyengilde had – dat 
was zeer zeldzaam – een eigen bejaardenhuis, het Eloyengasthuis. 
Het is dan ook niet vreemd dat veel stadsbesturen zich aan het eind 
van de achttiende eeuw hardnekkig tegen het opheffen van de gil-
den verzetten: de extra kosten voor de publieke armenzorg zouden 
aanzienlijk zijn.

Er waren ook verschillende kerkgenootschappen die aan armen-
zorg deden. De gereformeerden hadden van meet af aan hun diaco-
nieën. In 1674 werden de Utrechtse katholieken door het stadsbe-
stuur verplicht om hun eigen armen te ‘onderhouden’. Die kerkelijke 
armenzorg werd grotendeels betaald uit vrijwillige bijdragen, bij-
eengebracht tijdens wekelijkse collectes in de kerk en een regelma-
tige rondgang langs de deuren, en ook via legaten van de gelovigen.

3. Unie van Utrecht als uitgangspunt

Het Utrechtse verhaal kan probleemloos worden herhaald voor wil-
lekeurig welke andere stad in de Republiek. Overal vond men het-
zelfde soort instellingen, al waren er van plaats tot plaats verschil-
len in de manier waarop ze te werk gingen. Ook op het platteland 
hadden de dorpelingen behoorlijk wat in de melk te brokkelen als 
het over het plaatselijk bestuur ging. In dit opzicht week de Repu-
bliek niet wezenlijk af van de rest van Europa. Wat de Republiek 
bijzonder maakte, was dat plaatselijke instellingen hun invloed ook 
op het landsbestuur konden doen gelden. Dat was het gevolg van de 
eigenaardige staatsinrichting die tijdens de Opstand was ontstaan.

De kern van die staatsinrichting was vastgelegd in de Unie van 
Utrecht, die uit 1579 stamt. De Unie was niet bedoeld als grondwet, 
maar functioneerde sindsdien toch als zodanig, ook bij gebrek aan 
een ander document dat die rol zou kunnen vervullen. In de Unie 
van Utrecht beloofden de opstandige gewesten elkaar dat ze zou-
den samenwerken ‘als off siluyden maer een Provincie waeren’. Dat 
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moest ook wel, want anders zouden ze geen enkele kans maken tegen 
de oppermachtige Spanjaarden. Maar nog in dezelfde zin waarin 
ze die samenwerking vastlegden, namen ze een voorbehoud op. De 
samenwerking mocht namelijk niet ten koste gaan van de ‘spetiaele 
ende particuliere privilegien, vrijheyden, exemptien, rechten, statu-
ten, loffelicke ende welheergebrochte costumen, usantien, ende allen 
anderen haerluyden gerechticheyden’ van de afzonderlijke gewesten 
en steden. Uit de hele formulering werd meteen duidelijk dat de 
samenwerking was geboren uit noodzaak en dat het hart van de re-
bellen uitging naar al die fijne ‘vrijheden, exemptien’, enzovoort. De 
staatsinrichting van de Republiek zou die voorkeur duidelijk weer-
spiegelen (Groenveld & Leeuwenberg, 1979, p. 30).

Veruit de meeste instellingen van de Republiek hadden al een 
lange geschiedenis achter de rug toen de Tachtigjarige Oorlog uit-
brak. De plaats van die instellingen in het staatsbestel onderging 
weliswaar een aantal subtiele veranderingen, maar zeker vanaf de 
buitenkant gezien bleef heel veel bij het oude. Dat gold bijvoorbeeld 
voor de Staten-Generaal, een instelling die halverwege de vijftiende 
eeuw door de Bourgondische hertogen in het leven was geroepen 
om overleg te plegen met de gezamenlijke gewesten die onder hun 
gezag vielen, in plaats van met elk gewest afzonderlijk. Toen er geen 
landsheer meer was, bleven de Staten-Generaal het belangrijkste 
platform waarmee de provincies hun beleid afstemden. Dat geza-
menlijke beleid – het Ontwerp van de patriotten uit 1785 verwees er 
al naar – had vooral betrekking op datgene wat de provincies geza-
menlijk raakte, namelijk de verhouding tot andere mogendheden. 
Met andere woorden: de Staten-Generaal van de Republiek waren 
vooral bezig met buitenlandse zaken en defensie. Ongeveer 90 pro-
cent van het budget ging dan ook op aan leger en marine. 

In de Staten-Generaal hadden alle gewesten één stem, hoewel 
Holland meer dan de helft van alle kosten betaalde en daar ook ruim 
de helft van alle inwoners van de Republiek woonde. De functie van 
deze merkwaardige stemverhouding werd in 1654 door Johan de 
Witt impliciet verklaard, toen hij in een beleidsdocument de stelling 
verdedigde dat de Republiek een statenbond was van zeven soeve-
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reine onderdelen. Bijgevolg kon men beter niet van de Republiek 
(enkelvoud) maar van de Republieken (meervoud) der Zeven Ver-
enigde Nederlanden spreken. Daarmee verdedigde De Witt tegelijk 
de stelling dat niet de Staten-Generaal, maar de gewestelijke Staten-
vergaderingen de soevereinen waren. In de zeventiende eeuw kon 
eigenlijk niemand een definitief antwoord geven op de vraag waar 
de soevereiniteit precies lag.

De gewestelijke Staten hadden goede redenen voor hun aanspraak 
daarop. Zij bepaalden immers het binnenlands beleid, inclusief de 
wetgeving, aard van de rechtspraak, aard en hoogte van de belastin-
gen enzovoort. Veel details werden geregeld op een nog lager niveau 
en wel door de stadsbesturen, die eveneens een zetel hadden in de 
Provinciale Staten. Over de meeste besluiten van de Staten-Generaal 
werd bovendien eerst overleg gevoerd in de Provinciale Staten, en die 
vroegen de adel en de steden uit hun midden weer hun mening te 
geven. Zo kon het gebeuren dat besturen van Zwolle, Kampen en De-
venter, maar net zo goed die van Amersfoort of Zutphen, meepraatten 
over het vredesverdrag dat de Republiek in 1648 met de Spanjaarden 
sloot en dat een eind maakte aan de Tachtigjarige Oorlog. 

Over één ding waren vriend en vijand het eens: de stadhouders 
waren niet soeverein. Ooit waren zij de gouverneurs geweest die, 
namens de Bourgondiërs en vervolgens de Habsburgers, het bewind 
voerden in de afzonderlijke gewesten, later was hun rol vooral erg 
onduidelijk. Wat vaststond was dat zij door de gewestelijke Staten 
werden benoemd, waardoor op papier elke provincie een eigen stad-
houder kon kiezen. In de praktijk kozen Friesland en Groningen 
hun stadhouder uit het huis Nassau-Dietz, terwijl de andere ge-
westen een Oranje-Nassau namen. Als hoogste edelen van het land 
dwongen deze stadhouders sowieso respect af. Hun gelijktijdige rol 
als opperbevelhebbers van de vloot en het leger maakte de Oran-
je-stadhouders in de ogen van veel buitenlanders bijna het equiva-
lent van de daar heersende koningen. Maar in de Republiek wist 
men wel beter.

Het staatsbestel van de Republiek was dus geen top-down bouw-
werk, maar juist van onderaf geconstrueerd, en in het fundament 
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speelden de steden de hoofdrol. In het belangrijkste gewest, Hol-
land, domineerden de steden met achttien stemmen de Statenver-
gadering. Daar kon de adel met zijn ene stem niet tegenop. Vooral 
Amsterdam was een staat in een staat, en de stad schrok er niet voor 
terug om een eigen buitenlandse politiek te voeren, bijvoorbeeld 
wanneer haar belangen in het Oostzeegebied op het spel stonden. 
Amsterdam was niet groot genoeg om eigenhandig te bepalen wat 
er in de Republiek moest gebeuren, maar had achter de schermen 
een enorme invloed.

4. Relatie van regenten en burgerij

In 1673 schreef de Engelse ambassadeur in Den Haag William Tem-
ple al dat je, om het staatsbestel van de Republiek te doorgronden, 
moest beseffen dat onder het niveau van onafhankelijke gewesten 
ook de steden in zekere zin soeverein waren. Het was precies in de 
steden dat gewone burgers kans maakten om invloed te verwerven. 
In een beperkt aantal steden verliep die invloed via verkiezingen. In 
Holland waren verkiezingen echter zo goed als onbekend. De stads-
bestuurders werden daar voor het leven benoemd en via coöptatie 
geselecteerd. Wel wisselde de bezetting van kernfuncties, zoals die 
van schepen en burgemeester. In de zeventiende eeuw hadden ste-
den twee tot vier burgemeesters en meestal zeven of negen sche-
penen, wat we nu wethouders zouden noemen (een functie die in 
Vlaanderen nog altijd als ‘schepen’ wordt aandeduid). De bekleders 
van deze functies werden aangesteld voor slechts één of hooguit 
twee jaar. Daarna moesten ze gedurende een of twee jaar ‘rusten’ 
voordat ze herkozen konden worden. 

In Overijsselse en Gelderse steden bestond geen gemeenteraad 
(in Holland en Utrecht ‘vroedschap’ geheten) en moesten ook de 
burgemeesters en schepenen periodiek aftreden. Daar werd dus op 
papier het hele stadsbestuur van tijd tot tijd vernieuwd. In de prak-
tijk waren het vaak dezelfde mensen die terugkeerden, maar hun 
herbenoeming stond niet bij voorbaat vast. Mede daarom waren ze 
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bereid om goed naar de wensen van de burgerij te luisteren. Dat 
was temeer het geval omdat de burgers in Overijssel en Gelderland 
wel betrokken waren bij de selectie. Daarbij kwamen verschillende 
varianten voor. In Deventer werden uit de vier stadswijken telkens 
twaalf burgers gekozen die samen als kiescollege optraden. In Zut-
phen verzamelden de gildeleden en schutters zich in de Walburgkerk 
en kozen de magistraat.

Behalve over verkiezingen beschikten de burgers in deze gewes-
ten ook over een ander middel om invloed uit te oefenen. Er beston-
den daar namelijk vertegenwoordigende colleges, de zogeheten ‘ge-
meenslieden’. Zij mochten namens de stadswijken of de gilden (maar 
feitelijk als vertegenwoordigers van de burgerij) meebeslissen over 
belangrijke zaken, zoals de introductie van nieuwe belastingen. We 
weten dat dit niet altijd zonder slag of stoot verliep. In Holland keken 
de burgers met een zekere afgunst naar die inspraakmogelijkheden 
in Oost-Nederland, en in 1715 stelden oproerige Rotterdammers 
zelfs voor om dat voorbeeld na te volgen.

Hoewel alles erop wijst dat de Hollandse regenten geen behoef-
te hadden aan meer directe medezeggenschap, vonden ze het wel 
degelijk hun taak om in het belang van de burgerij te handelen. Ze 
lieten zich erop voorstaan zelf burgers te zijn en konden in die zin 
het woord voeren namens het grotere geheel van de burgergemeen-
schap. Maar we hebben ook meer direct bewijs. Cornelis Pieters-
zoon Hooft, vader van de beroemde literator en zelf jarenlang lid van 
de vroedschap van Amsterdam, zei in een toespraak over de moge-
lijke verheffing van Willem van Oranje tot graaf van Holland (waar 
hijzelf een fel tegenstander van was) dat men niet alleen de burgerij 
moest raadplegen maar ook het ‘zeevarende volck’, omdat die men-
sen hun geld en zelfs hun leven waagden in de Opstand tegen Spanje 
en dus recht van spreken hadden. En tijdens het Utrechtse oproer 
van 1610 legde het stadsbestuur onmiddellijk zijn functies neer, om-
dat niemand, zoals zijzelf zeiden, tegen de zin van de burgerij een 
bestuursambt zou willen bekleden.

Er zijn wel meer aanwijzingen dat de regenten bereid waren om 
naar hun burgers te luisteren. In Amsterdam kwam een belangrijk 
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deel van de plaatselijke economische regelgeving tot stand in reactie 
op verzoekschriften van de gilden. Sterker nog: die regelgeving nam 
vaak letterlijk de tekst over van de voorstellen die gilden in hun ver-
zoekschrift hadden gedaan. Dat kwam ook buiten Holland voor. In 
de zeventiende eeuw voerden Oost-Nederlandse steden bijvoorbeeld 
regels in die het moeilijker maakten voor katholieken, lutheranen 
en anderen die niet tot de gereformeerde kerk behoorden om bur-
gerrecht te verwerven. Die regels kwamen tot stand op verzoek van 
gildebazen die de instroom in hun bedrijfstak wilden beperken. Het 
is veelbetekenend dat zulke regels in Holland achterwege bleven. 
Daar voelden de regenten, meestal afkomstig uit het milieu van de 
groothandel, niets voor dergelijke beperkingen. Al met al werkten 
de regenten graag mee aan eisen van burgers, zeker wanneer die 
strookten met hun eigen visie en belangen.

Deze houding van de regenten wordt begrijpelijk als we zien 
hoe talrijk de gildeleden waren en hoe belangrijk hun rol was in de 
plaatselijke economie. In Amsterdam, dat een bolwerk van internati-
onale handel vormde, was de voedselvoorziening geheel afhankelijk 
van bedrijfstakken die georganiseerd waren in gilden. Ook de pro-
ducenten van luxegoederen, zoals degenen die in de kunsten of de 
boekhandel werkten, waren verplicht om zich aan te sluiten bij een 
gilde. Die gilden herinnerden het stadsbestuur er voortdurend aan 
dat hun leden in hoge mate bijdroegen aan de belastinginkomsten 
van de stad, of de stad veel kosten bespaarden omdat ze aan armen-
zorg deden.

Die liefdadigheid werd weliswaar gecontroleerd van overheids-
wege, maar ze was in meerdere opzichten het werk van de burgers 
zelf. Ten eerste verschaften de laatsten een belangrijk deel van het 
geld. Via collectebusjes, boetes, inzamelingen langs de deuren en in 
de kerken, maar ook via legaten en schenkingen, brachten mensen die 
iets konden missen het geld bijeen waarmee de sociale voorzieningen 
gefinancierd werden. Soms waren die heffingen gedwongen, maar 
het overgrote deel was vrijwillig. Hoewel het stadsbestuur  financieel 
bijsprong met belastinggeld, waren die subsidies vaak sluitposten.

Ten tweede dienden burgers – doorgaans onbezoldigd – als 
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bestuurders en uitvoerders bij sociale instellingen. Dit omvatte, 
behalve het beheer van de financiën, ook het geregeld bezoeken 
van ondersteunde huishoudens. Het was een tijdrovende aangele-
genheid, en vaak moesten de bestuurders uit eigen zak bijspringen 
om kleine tekorten aan te vullen. In Zwolle stond het dienen bij de 
Stadsarmenkamer bekend als een ‘burgerplichtsambt’. Toen Johan-
nes Greven het in 1686 in zijn hoofd haalde om een benoeming tot 
aalmoezenier voor de stadsarmen te weigeren, dreigde het stads-
bestuur hem en zijn kinderen het Zwolse burgerrecht te ontnemen 
en een boete op te leggen van 3.000 gulden, een bedrag waarvoor je 
indertijd een mooi huis kon kopen. De sociale zorg was overigens het 
enige publieke domein waarin ook vrouwen actief konden zijn. Van-
daar dat weeshuizen, die in bijna elke stad te vinden waren, zowel 
mannelijke als vrouwelijke bestuurders kenden.

De schutterijen waren bijna vanzelfsprekend een aangelegenheid 
van de mannen. Dat een vrouw de wapens zou opnemen, kon men 
zich in de zeventiende eeuw niet voorstellen. Mannen daarentegen 
waren in groten getale verplicht om mee te doen aan de nachtwacht 
– ongeveer eens per maand – en aan de jaarlijkse parade, die meest-
al samenviel met de kermis. Bij de schutterij waren dan ook veel 
mannen betrokken. In Haarlem in 1669 ongeveer 900, in Leiden in 
1660 zo’n 1700 en in Amsterdam in 1672 tegen de 10.000. Wie die 
schutters precies waren, is niet altijd even duidelijk. In de zeventien-
de eeuw werd vaak geklaagd over hun geringe afkomst, maar omdat 
ze hun eigen uitrusting moesten bekostigen is het onwaarschijn-
lijk dat de armste inwoners eraan meededen. Andere aanwijzingen 
suggereren dat de schutterij eerder gerekruteerd werd uit de brede 
middenklasse van winkeliers en ambachtsbazen. In de wandeling 
heetten de schutters vaak gewoon ‘de burgerij’, en wanneer zij hun 
stem verhieven, zoals in 1672, traden ze ook nadrukkelijk op namens 
de middenklasse van bezitters en belastingbetalers.

Deze lokale arrangementen vormden tezamen het institutionele 
fundament van de Gouden Eeuw. Ze waren – het zij nogmaals ge-
zegd – als zodanig niet uitzonderlijk. In Augsburg, Nantes, York of 
Siena kon je precies dezelfde instellingen aantreffen. Het afwijken-
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de in zeventiende-eeuws Nederland was dat bestuurders van al die 
steden niet alleen verantwoordelijk waren voor het welzijn van hun 
plaatselijke burgerij, maar ook voor het land in zijn geheel. Dat dit 
inderdaad bijzonder was, blijkt uit het feit dat veel regeringen des-
tijds verwikkeld waren in een regelrechte burgeroorlog tegen hun 
eigen bevolking. Engeland is daarvan het duidelijkste voorbeeld, 
maar in Frankrijk ging het er nauwelijks beter aan toe. De Italiaanse 
stadstaten hadden tijdens de Middeleeuwen geprofiteerd van kor-
te lijnen tussen stedelijke burgers en nationale regeringen (de stad 
was toen ook de staat), maar door interne conflicten en de opkomst 
van nieuwe militaire technologie was die fase intussen voorbij. In 
Duitsland was het centraal gezag te zwak om steden adequaat te on-
dersteunen. De Republiek profiteerde van een staatsbestel dat op het 
eerste gezicht slecht georganiseerd was, maar juist daardoor ruimte 
bood aan burgers om hun talenten volop te ontplooien.

5. Ontwikkelingen na de Gouden Eeuw

Toch bleek ook dit succes slechts tijdelijk te zijn. Rondom 1700 werd 
langzaam maar zeker duidelijk dat de Gouden Eeuw ten einde was. 
Niettemin bleef het beeld lang ambivalent. Amsterdam bijvoorbeeld 
groeide in de eerste helft van de achttiende eeuw nog altijd door, 
terwijl het met steden als Leiden en Delft al merkbaar slechter ging. 
De uitgeversbranche deed nog steeds goede zaken, maar schilders 
merkten al vanaf 1672 een achteruitgang in hun bedrijfstak. Dat de 
omslag niet abrupt kwam maar geleidelijk verliep, droeg ertoe bij dat 
zowel tijdgenoten als latere historici moeite hadden met een analyse 
van de precieze oorzaken.

In de achttiende eeuw zelf was het ‘weldenkende’ deel van de na-
tie geobsedeerd door het idee van achteruitgang en ‘verval’. Ik wees 
aan het begin van dit hoofdstuk al op de ambitie van de patriotten 
om het land ‘van binnen gelukkig en van buiten gedugt’ te maken. 
Concreet bedoelden ze daarmee: herstel van de economische voor-
spoed en het militaire aanzien van de Republiek door middel van 
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politieke hervormingen. Die hervormingen beoogden een terugkeer 
naar de succesformule van de Gouden Eeuw. 

Een populair thema in analyses van de achteruitgang was ook 
de morele ondermijning van het nationale karakter. Een anoniem 
pamflet dat in 1748 verscheen, met als titel Waaragtig onderzoek we-
gens het verzuim in het waarnemen der oude handvesten van Leiden, 
betoogde onder meer het volgende:

Voor eene eeuw sloeg men de handen zelfs aan de ploeg, en 
was men niet uit om zig met een anders goed te verryken. 
Men benodigde zoo veel niet; want Leiden kende geene 
vergulde Koetzen, waar mede haare straaten thans brallen. 
Ouds tyds viel ieder met de borst op de koophandel, en arbei-
de in persoon, om de Fabryken voort te zetten; waar door zy 
Graaven gemaakt hebben, die haar roem in ’t geven van Prin-
selyke en Baronnelyke balen [bals] dragen, en haare wellusten 
in Vorstelyke huizen en Buitenplaatzen den ruimen teugel 
vieren. En wat zoude ik niet kunnen ophalen! Reformatie! 
Reformatie! Want wy vergaan. (Waaragtig Onderzoek, p. 8)

Er werden prijsvragen uitgeschreven om ideeën in te zamelen die 
het land weer op het goede spoor zouden kunnen helpen. Een aan-
zienlijk deel van die ideeën richtte zich op heropvoeding van de 
jeugd. De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, in 1784 opgericht 
in Edam, maakte van onderwijshervorming een speerpunt.

De tijdgenoten hadden als voordeel dat ze beschikten over kennis 
uit de eerste hand, maar hun nadeel was dat ze misschien te dicht 
bij de actualiteit stonden. Historici hebben sindsdien geprobeerd te 
achterhalen wat er mis ging. Een van de verklaringen die lange tijd 
veel aanhangers had, sloot direct aan bij het achttiende-eeuwse ver-
haal over moreel verval. Nog in 1941 verwoordde Huizinga het idee 
dat de voorspoed tot een verslapping der geesten had geleid:

Was het een land van renteniers geworden? Ongetwijfeld zijn 
in de regeerende en bezittende klassen de energieke naturen 
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wel blijven werken (…) Voor den gemiddelden regent echter 
beperkten zich toch de bezigheden, naast de leuterachtige 
gewichtigheden van een in sleur verzonken stadsbestuur, en 
de wel ernstige maar niet al te tijdroovende plichten van de 
rechtspraak, tot het naloopen van zijn tuinbaas en het spre-
ken met rentmeester of notaris (Huizinga, 1941, pp. 172-173).

In deze woorden klinkt onmiskenbaar de echo door van het Leidse 
pamflet uit 1748. Maar tegenwoordig gaan de gedachten eerder uit 
naar een combinatie van binnenlandse en internationale factoren. 
Zoals Bas van Bavel elders in dit boek betoogt, leidde de voorspoed 
tot gevestigde belangen waardoor innovaties, die tussen 1590 en 1710 
de industrie zo succesvol hadden gemaakt, in veel gevallen werden 
afgeremd. In elk geval bleek de sterk gegroeide staatsschuld een heel 
aantrekkelijk alternatief voor zakelijke beleggingen: de rente was 
weliswaar laag, maar wel zeer voorspelbaar.

Internationaal zat het tij evenzeer tegen. Gedurende de zeven-
tiende eeuw waren veel Europese landen verwikkeld in langdurige 
interne conflicten. Duitsland leed onder zijn verwoestende Dertig-
jarige Oorlog (1618-1648), Frankrijk onder een massale adels revolte 
(de Fronde, 1648-1651) en Engeland onder een burgeroorlog (1641-
1660) waarop een revolutie volgde (1688-1689). De Republiek had 
geruime tijd kunnen profiteren van de problemen bij deze buur-
landen. Naarmate daar orde op zaken werd gesteld, begonnen ze 
terrein te herwinnen op die verdraaide Hollanders. De Engelsen 
en de Fransen stelden in de tweede helft van de zeventiende eeuw 
importtarieven in die vooral gericht waren tegen de kooplieden uit 
de Republiek. Ze voerden zelfs een hele serie oorlogen tegen de Re-
publiek, die de Nederlanders dwongen tot grote militaire en finan-
ciële krachtsinspanningen. Behalve een gezamenlijke inval tijdens 
het Rampjaar 1672 (waarvan de nasleep duurde tot 1678) moesten 
de Nederlanders meerdere oorlogen ter zee met de Engelsen uit-
vechten. Met de Fransen werden in de jaren 1689-1698 en 1702-1713 
landoorlogen gevoerd. Het waren vooral de oorlogen tegen Lodewijk 
xiv die onverwacht kostbaar uitpakten. Daardoor moest de Repu-

Waartoe is Nederland op aarde boek 1.indd   76 13-12-17   15:15



772 .  bu rger s en be st u u r i n de  v roeg moder n e t i j d

bliek enorme legers op de been brengen, die de staatsschuld toren-
hoog opdreven. Aan het eind van de Spaanse Successieoorlog was de 
situatie zo nijpend dat de Republiek in 1715 tot een herstructurering 
van zijn schulden overging, wat feitelijk het failliet van de Neder-
landse overheid betekende.

Dat faillissement had verstrekkende gevolgen. Ten eerste raakte 
de Republiek in de achttiende eeuw haar status als militaire groot-
macht kwijt. Al bij de Vrede van Utrecht in 1713 waren de hoofdprij-
zen toegevallen aan de Britten – de voormalige bondgenoot die de 
Republiek nu overvleugelde. De Britten breidden hun wereldwijde 
belangen in de loop van de eeuw sterk uit, terwijl het Nederland-
se handelsnetwerk eerder slonk. Ook technologisch verschoof het 
zwaartepunt naar de overzijde van de Noordzee. Groot-Brittannië 
ontwikkelde in de achttiende eeuw de technologie die een Industri-
ele Revolutie zou veroorzaken. Ten tweede zat de Republiek opge-
zadeld met een geweldige schuldenlast. Deze lag in handen van een 
politieke elite die natuurlijk weinig voelde voor hervormingen als 
deze ten koste zouden gaan van hun eigen portemonnee. 

Over hervorming werd daarom wel veel gepraat, maar er ge-
beurde bitter weinig. Tot overmaat van ramp zorgde de gedwongen 
neutraliteit van het land ervoor dat politici minder dan voorheen 
geneigd waren tot compromissen. In de zeventiende eeuw maakten 
oorlogssituaties of -dreiging politieke tegenstellingen vloeibaar, nu 
konden ze eindeloos dooretteren. Het was zo erg dat raadpensionaris 
Van Hoornbeeck zich op een gegeven moment tegenover de Franse 
gezant Chambéry liet ontvallen dat hij wel wat internationale drei-
ging kon gebruiken, om zijn hervormingsvoorstellen aangenomen 
te krijgen.

6. Een nieuw begin in de negentiende eeuw

We moeten ons echter ook afvragen of er uiteindelijk veel te verhel-
pen was geweest aan de structurele oorzaken van het ‘verval’. Tij-
dens de zeventiende eeuw had Nederland in unieke omstandigheden 

Waartoe is Nederland op aarde boek 1.indd   77 13-12-17   15:15



78 m a a rt en pr a k

verkeerd. Het kon de wereldeconomie domineren op een manier die 
in de geschiedenis zelden was of zou worden vertoond. Sindsdien 
lukte het alleen de Britten en Amerikanen om dat ook te doen. Ne-
derland was van die drie veruit het kleinste land, wat alleen nog 
maar onderstreept hoe bijzonder de episode van de Gouden Eeuw 
wel was, en echt duurzaam is zo’n positie aan de top van de econo-
mische pikorde niet. Sociale en technologische sclerose, maar vooral 
de tegendruk vanuit andere landen en de militaire verantwoorde-
lijkheden die onvermijdelijk voortvloeien uit wereldomspannende 
commerciële belangen, brengen samen een steeds grotere last voor 
de samenleving mee. Vroeg of laat wordt die druk te groot.

Afscheid nemen van zo’n dominante positie op het wereldtoneel 
is een pijnlijk proces. We zien dat nu gebeuren met de Verenigde 
Staten, maar hetzelfde gold voor de Britten in de twintigste eeuw. 
De Brexit suggereert dat de Britten na een eeuw nog steeds geen 
vrede kunnen hebben met hun nieuwe rol in de wereldverhoudin-
gen. Ook Nederland moest een traumatiserende anderhalve eeuw 
doormaken voordat het weer beter ging. Die periode was er een van 
vele moeizame ervaringen. Dat begon met de patriotse revolutie 
(1782-1787) die pas ten einde kwam na een interventie van het Prui-
sische leger ten behoeve van de stadhouder. De restauratie die daar-
op volgde, werd weer ongedaan gemaakt door een Franse bezetting 
(1794-1813). In die tijd veranderde Nederland in een eenheidsstaat 
die een nationaal parlement (1796) en een nationale grondwet (1798) 
kreeg. Vervolgens veranderde het land van een republiek in een ko-
ninkrijk (1806). 

Al die tijd was Nederland feitelijk een vazalstaat van Frankrijk, 
dat een forse troepenmacht op Nederlandse bodem stationeerde en 
de Nederlanders dwong om aanzienlijk bij te dragen aan de Franse 
oorlogsinspanningen, zowel met manschappen als met geld. Om die 
bijdragen te kunnen financieren en tevens de nog steeds groeiende 
schuldenberg te lijf te gaan, schiep men een stelsel van nationale 
belastingen. Het bleek allemaal vergeefs: in 1810 haalde Napoleon 
een streep door alle rekeningen door de staatsschuld te ‘tiërceren’, 
waarmee twee derde van de schuldenclaims verviel.
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Onder koning Willem i begon het schulden maken van voor af aan. 
Willem i was ook vorst over België geworden en had grootse ambities 
voor zijn nieuwe koninkrijk, inclusief de kolonies in Azië en Amerika. 
Men nam de exploitatie van Indonesië met hernieuwd elan ter hand. 
De voc was in 1798 genationaliseerd toen het bedrijf – too big to fail 
– failliet dreigde te gaan. Onder het Koninkrijk ging de staat zelf over 
tot exploitatie van de koloniale rijkdommen (Cultuurstelsel). Desal-
niettemin liepen de schulden sterk op, vooral ten behoeve van allerlei 
infrastructurele werken. Omdat het parlement slechts eenmaal per 
tien jaar een begroting mocht goedkeuren, gebeurde dit merendeels 
buiten het zicht van het publiek. Maar de financiële markten waren 
niet achterlijk, en na het aftreden van Willem i werd de roep om finan-
ciële en dus politieke hervormingen steeds sterker. Die kwamen met 
de grondwet van 1848 inderdaad tot stand. Deze versterkte de positie 
van het parlement en vormde de opmaat voor een democratisch bestel 
in Nederland, met politieke partijen en een kiesrecht dat niet alleen 
bleef voorbehouden aan een piepkleine bovenlaag van louter mannen. 
Tot 1900 had minder dan de helft van de volwassen mannen stem-
recht. In 1917 werd het algemeen kiesrecht voor mannen ingevoerd, 
terwijl vrouwen pas in 1919 naar de stembus konden gaan.

Het Nederlandse politieke bestel werd vanaf de late negentiende 
eeuw geflankeerd door belangenorganisaties, vooral van werkgevers 
en werknemers, die in eigen overlegorganen een sterke invloed op 
het sociaaleconomisch beleid uitoefenden. Dat leidde tot harmoni-
euze arbeidsverhoudingen (het aantal stakingsdagen ligt in Neder-
land heel laag) en een breed stelsel van sociale voorzieningen in de 
vorm van uitkeringen, betaalbare gezondheidszorg voor iedereen, 
een omvangrijke sociale huursector en goedkoop maar kwalitatief 
goed onderwijs. De verzuiling leidde in deze periode tot een hoge 
organisatiegraad van Nederlandse burgers. Die is na de teloorgang 
van de zuilen niet verdwenen. Samen met de Scandinaviërs behoren 
Nederlanders tot de meest georganiseerde Europeanen. Haast ieder-
een is wel lid van een sportclub, een muziekorkest of een wandelclub 
– en vaak van meerdere organisaties tegelijkertijd. In mediterrane 
landen ligt dat heel anders.
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7. En zij leefden nog lang en gelukkig

Momenteel behoort Nederland tot de rijkste én gelukkigste naties 
op aarde. Dat laatste is een stuk makkelijker geworden nu het land 
niet langer omvangrijke koloniën exploiteert, waar geluk heel wat 
minder dik gezaaid was. Want hoewel geld vaak helpt, maakt het 
niet per definitie gelukkig. De grote mate van ongelijkheid en ge-
welddadigheid in Amerika (de vs hebben per hoofd van de bevol-
king tien keer zoveel gevangenen als Nederland) zorgt ervoor dat 
dat land, hoewel gemiddeld rijker dan Nederland, toch minder vaak 
tevreden is. Tegelijkertijd zijn de bewoners van de Bahama’s veel 
armer dan die van Nederland, maar voelen ze zich desondanks ge-
lukkiger. Vermoedelijk was de Nederlandse score in de periode voor 
de onafhankelijkheid van Indonesië (1949) en Suriname (1975) een 
stuk minder gunstig dan nu. Naar objectieve maatstaven gemeten 
is Nederland in de jaren 2013-15 het op zes na gelukkigste land van 
de wereld (World Happiness Report 2017). Volgens de beleving van 
de inwoners zelf nemen we plaats vijftien in (Satisfaction With Life 
Index 2006). Boven ons staan Zwitserland en Scandinavië.

Het succes van de eenheidsstaat bewijst dat het sterk federale 
model van de Gouden Eeuw niet de enige weg is naar maatschap-
pelijk succes. In Nederland lijkt dat mede te danken aan de gro-
te rol die andere maatschappelijke organisaties, zoals vakbonden, 
woningcorporaties, omroepen en kerken, continu in het openbare 
leven hebben gespeeld. Dat mag een ‘poldermodel’ heten. Dankzij 
die maatschappelijke organisaties is Nederland een land gebleven 
van relatief kleine maatschappelijke verschillen en relatief veel in-
spraakmogelijkheden. Die twee dingen worden door veel mensen 
gewaardeerd.

Inmiddels zijn er steeds meer aanwijzingen dat Nederland (zoals 
veel andere landen) een nieuwe balans moet zoeken tussen de nationa-
le overheid enerzijds en lokale overheden of burgerinitiatieven ander-
zijds. Dat heeft te maken met de welbekende grote processen in de we-
reld om ons heen: globalisering van de economie, Europese integratie 
en de met beide processen samenhangende migratiebewegingen. 
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Het maatschappelijk model van de negentiende en twintigste 
eeuw was gebaseerd op een betrekkelijk homogene bevolking van 
een betrekkelijk afgesloten maatschappij. Door die homogeniteit en 
beslotenheid kon de staat betrekkelijk uniforme openbare diensten 
leveren aan een clientèle die niet alleen herkenbaar was, maar die 
ook het geld voor allerlei publieke voorzieningen opbracht. Glo-
balisering, Europese integratie en migratie ondermijnen op twee 
manieren dit model: ze vereisen meer diversiteit in het aanbod van 
diensten en brengen tegelijkertijd de noodzaak van een andere finan-
cieringswijze mee. Dat zijn heel lastige opgaven, en het is nog maar 
de vraag of de nationale overheid die zal kunnen oplossen. Mede 
daarom zien we overal een streven naar decentralisatie optreden: 
regionale en lokale overheden krijgen meer taken en bevoegdheden. 
Alleen zijn ze daar, na twee eeuwen van sterke centralisatie, niet erg 
goed voor toegerust. 

De geschiedenis van de zeventiende eeuw suggereert dat het in 
beginsel mogelijk moet zijn om meer over te laten aan lokale overhe-
den en aan burgers zelf. Maar zij suggereert ook dat de plaatselijke 
verschillen als gevolg daarvan onvermijdelijk toenemen, bijvoor-
beeld in de hoogte van belastingen of de omvang en kwaliteit van het 
aangeboden voorzieningenpakket. We kunnen niet meer lokale zeg-
genschap vragen en tegelijkertijd eisen dat het voor je voorzienin-
gen niets uitmaakt of je in Alkmaar, Stadskanaal of Heerlen woont. 
Uniformiteit, zoals we die sinds jaar en dag gewoon waren, moet 
door nationale autoriteiten afgedwongen worden. Dus het wordt een 
vorm van uniformiteit zoals die in de afgelopen eeuw bestond, of 
meer lokale inspraak zoals men in de zeventiende eeuw kende. Alle-
bei tegelijk wordt heel lastig.
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Pearl Dykstra is hoogleraar Empirische Sociologie aan 

de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze publiceert onder 

meer over genderongelijkheid, de welvaartsstaat en 

intergenerationele solidariteit. We spraken met haar over 

actuele trends op dit gebied.

In 1999 onderzochten we hoe het in Nederland met families 

ging. De vraag was: valt ons land uit elkaar nu allerlei banden 

minder knellend zijn geworden? Dat bleek op geen enkele wijze 

het geval te zijn. Wij konden het haast niet geloven, maar we 

zagen dat familieleden ongelofelijk betrokken zijn en veel voor 

elkaar zorgen. 

Er is wel het nodige veranderd in de manier waarop familieleden 

met elkaar omgaan – ouders met kinderen, grootouders 

en kleinkinderen. Dat is meer egalitair geworden. Voor de 

rest merkten wij weinig van die beruchte individualisering 

waardoor mensen steeds meer als eenling door het leven zouden 

gaan. Je kent de cijfers over de hoeveelheid vrijwilligerswerk in 

Nederland. Dat is heel populair. 

Eén van je vragen ging over eenzaamheid onder ouderen. Een 

hardnekkige mythe is dat eenzaamheid vooral een probleem is 

onder ouderen, maar dat is niet zo. Wellicht blijft het beeld van 

de eenzame oudere bestaan omdat we moeite hebben met de 

beperkingen die het ouder worden met zich meebrengt. Mensen 

bereiken tegenwoordig een hogere leeftijd dan ooit. Ze zijn 

vaak hun partner, vrienden of familieleden kwijtgeraakt. Dat 

vertaalt zich wel degelijk in een gevoel van eenzaamheid, maar 

daar kun je niet zoveel aan doen. 

Als we de Nederlandse ouderen vergelijken met die in andere 

landen, dan is er één sterk patroon te zien en dat gaat tegen 
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alle intuïtie in. In de individualistische landen – Scandinavië 

en Nederland – zijn ouderen het minst eenzaam. In Zuid- 

en Oost-Europa zijn de ouderen het eenzaamst, terwijl de 

familiebanden daar zo sterk zouden zijn. 

Specifiek Nederlands is het lage aandeel economisch 

zelfstandige vrouwen. Ze vertrouwen erop dat hun huwelijk 

stand zal houden of dat ze anders kunnen terugvallen op 

de overheid. Dat zien we nergens om ons heen. En als je die 

gescheiden vrouwen spreekt, dan zijn ze ervan overtuigd 

dat ze gemakkelijk een baan vinden. Dat is heel raar. Vooral 

hoogopgeleide vrouwen willen hun kansen nog weleens 

overschatten. Een groot deel van hen werkt wel, maar dat 

betekent niet dat ze economisch zelfstandig zijn. Dat is 

een luxe die Nederlandse vrouwen zich blijkbaar kunnen 

permitteren. 

Een interessante vraag is waarom het zo moeilijk blijft 

om mannen aan het zorgen te krijgen. Dat is niet alleen 

in Nederland een probleem. We zien dat vrouwen zich 

in toenemende mate in het mannendomein begeven, 

terwijl mannen niet in dezelfde mate actief worden in het 

vrouwendomein. Ik heb een collega die zegt dat je meer op 

competitie moet inzetten. Maak er een erezaak van, dan 

gaan die mannen er wel voor …

Zelf vind ik vooral boeiend wat er in de Scandinavische 

landen is gebeurd met de invoering van de zogenaamde 

daddy quota. Zodra het kind geboren is, krijgt de vader een 

bepaald aantal maanden goedbetaald ouderschapsverlof. 

Als hij dat niet opneemt, gaat het verlof niet naar de moeder 

toe; dan ben je het kwijt. Dat is zo’n twintig jaar geleden 

ingevoerd. De regeling wordt niet door iedereen gebruikt, 

bijvoorbeeld niet door mannen die een onzekere baan 

hebben of ondernemer zijn. Maar voor de rest nemen veel 
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mannen dat verlof. We zien dat ze meer tijd doorbrengen 

met hun kinderen en dat ze minder ruzie hebben over 

de verdeling van de huishoudelijke taken. Ook is het 

echtscheidingsrisico lager. Dus dit is een voorbeeld van iets 

wat de overheid kan doen om genderrelaties op individueel 

niveau aan te pakken. 

Wat mij opvalt is dat je in Raden van Bestuur vaak 

internationale vrouwen ziet. Ook veel van de vrouwelijke 

hoogleraren in Nederland komen uit het buitenland. Dat 

is voor een deel omdat men werk in Nederland niet als een 

financiële noodzaak ziet. Toch denk ik dat het competitieve 

element in de top van het bedrijfsleven eveneens meespeelt. 

Vrouwen willen niet constant de enige zijn. 

In sommige sectoren wordt dat competitieve erg benadrukt, 

in andere minder. In de financiële sector blijft die cultuur 

sterk voelbaar, maar er zijn ook sectoren waarin men meer 

sociaal bestuurt en vrouwen tot bloei komen. Zelfs in de 

medische sector. Dat was van oudsher een mannelijke 

sector, en daar zijn inmiddels veel vrouwen ingestroomd. 

Maar in de financiële sector kan dat kennelijk niet. Dat 

heeft ook te maken met omgangsvormen en onuitgesproken 

verwachtingen van wat je doet of niet doet. 

Verder denk ik dat onze inzet op cognitieve vaardigheden 

overdreven is. Je zou kunnen denken aan een heroprichting 

van de ambachtsschool. Ik ben voor een herwaardering van 

ambachtelijke vakken, mits die fatsoenlijk betaald worden. 

Het zou goed zijn als een loodgieter, een schoenmaker of 

een verpleegkundige zich gewaardeerd weten. Daarvoor 

heb je wel, net als in Duitsland, meer opleidingsplaatsen 

op het werk nodig. Hier in Nederland heerst de gedachte 

dat mensen na hun opleiding helemaal klaar zijn voor de 

arbeidsmarkt. Dat lukt niet in alle gevallen. 
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In sommige beroepen kun je managementcursussen volgen, 

maar in de bouw niet. Door meer werk te maken van 

meester-gezelrelaties, zoals in de bouw, kun je de jongeren 

als vanzelf meenemen. Zo voorkom je dat waardevolle 

ervaring verloren gaat en kan er meer wederkerigheid 

ontstaan. De oudjes kunnen leren van nieuwe technieken 

en de jonkies leren hoe het vroeger was. 

De groeiende leeftijdssegregatie in Nederland zie ik wel 

als een probleem. We zouden meer kunnen doen aan 

het creëren van contexten waarin oud en jong op een 

betekenisvolle manier met elkaar omgaan. Bij muziek zie 

je bijvoorbeeld dat oud en jong samen in een orkest zitten. 

Denk aan de fanfare. Dat komt op het werk en in buurten 

toch veel minder voor. En voor zover mensen nog naar de 

kerk gaan, is het ook daar gesegregeerd. Ik denk dat dit 

op het werk beter kan, onder andere door meer leerling-

ervaringsplaatsen aan te bieden.

Onze samenleving is nog erg gericht op 25- tot 50-jarigen. Er 

is ook iets van een bias: over ouderen wordt vaak negatief 

gedacht. Ouderen hebben altijd generaties onder zich 

gehad. Nieuw is dat we zoveel ouderen boven ons hebben. 

We weten niet zo goed wat we daarmee aan moeten. 

Wellicht zouden we levenswijsheid moeten herwaarderen; 

dat speelt op dit moment nauwelijks een rol.

Alleen zouden ouderen dan ook meer respect voor de 

jongeren moeten opbrengen. Er zijn ontzettend veel 

vooringenomen ideeën. Neem de term ‘hangjongeren’. Er 

wordt negatief over ouderen gedacht, maar die hebben ook 

rare ideeën over jongeren. Je mag de bal wat mij betreft naar 

beide partijen spelen. Ouderen zouden meer betrokken 

kunnen zijn bij jongere generaties, en die laatsten zouden 

zich meer open kunnen stellen voor de kennis van mensen 
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die hen voor gingen, die meer hebben meegemaakt. Er mag 

in Nederland wel wat meer wederkerigheid komen, zowel 

van boven naar beneden als van beneden naar boven toe.
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3. Marktwerking in de Republiek
Een interview met Bas van Bavel

Jelle van Baardewijk 

De zeventiende eeuw geldt als een bloeiperiode in de Nederlandse 
geschiedenis. De Republiek had toen al goed ontwikkelde markten 
voor grond, arbeid en kapitaal. Mede daardoor kon een bloeiende 
landbouw en nijverheid ontstaan en bereikte de koopkracht van 
gewone mensen een niveau dat ongeëvenaard was in de wereldge-
schiedenis. Het is daarom verleidelijk de Republiek te zien als een 
voorloper van het moderne Nederland of zelfs van de hele westerse 
wereld. Tel daarbij op dat zij grote artistieke prestaties leverde die 
nog altijd tot de verbeelding spreken. Musea uit de hele wereld rich-
ten tentoonstellingen in met werken van zeventiende-eeuwse schil-
ders als Rembrandt, Vermeer en andere Hollandse meesters. Toch 
roept de zeventiende eeuw met haar imposante grachtengordels en 
kunstwerken ook vraagtekens op. Wellicht kijken wij te romantisch 
naar de schoonheid van de Herengracht en Het meisje met de parel. 
De Republiek had namelijk ook schaduwkanten. Het was bijvoor-
beeld een periode waarin superrijken opkwamen die hun rijkdom 
vergaard hadden ten koste van gewone burgers, plattelanders en de 
bevolking van overzeese gebieden. 
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Wie historicus Bas van Bavel spreekt, leert dat de Republiek het 
omslagpunt vormde in een grote economische golfbeweging – een 
fase waarin de omslag werd gemaakt van groei naar stagnatie. Die 
omslag was nauw verbonden met het functioneren van de markt. In 
zijn boek The Invisible Hand? plaatst Van Bavel kanttekeningen bij 
het idee dat markten altijd goed functioneren. Door marktwerking 
ontstaat in eerste instantie economische groei en nemen de vrijhe-
den verder toe, maar vervolgens ontstaat er sociale polarisatie, die 
uiteindelijk uitmondt in economische neergang en onvrijheid. De 
Republiek zou deel uitmaken van een fase waarin de ongelijkheid 
toenam en de economische groei verdween. 

Tijdens ons gesprek blijkt Van Bavel een strenge wetenschapper 
te zijn, die bij herhaling benadrukt wat hij niet en wat hij juist wel 
heeft onderzocht. Hij komt met een opmerkelijke opvatting van de 
economische geschiedenis in termen van opgang, bloei en neer-
gang. ‘Opmerkelijk’ omdat men over het algemeen geneigd is de 
geschiedenis te zien als een traject van vooruitgang in de zin van 
toename van rijkdom, innovatie en vrijheid. Van Bavel combineert 
sociologische en economische inzichten en mijdt morele uitspraken 
over het gedrag van mensen. Dat neemt niet weg dat zijn histo-
risch-economische aanpak een basis voor normatieve uitspraken 
over de huidige wereld zou kunnen zijn, ook als het zaken als de 
verzorgingsstaat, flexibilisering van de arbeidsmarkt, en vermo-
gensongelijkheid betreft. Uit de ontwikkelingen in de Republiek 
kunnen we de nodige lessen trekken voor de huidige organisatie 
van onze economie, en dat is precies de reden waarom we hem wil-
den spreken. Zijn de Zeven Verenigde Provinciën wat betreft de 
organisatie van de economie te vergelijken met het hedendaagse 
Nederland? 

Ik sprak Van Bavel op de Universiteit Utrecht, waar hij een leer-
stoel bekleedt als economisch en sociaal historicus. Zijn verhaal 
stemt kritisch: het huidige Nederland lijkt het kantelpunt van de 
jongste economische cyclus inmiddels voorbij te zijn, en daarmee 
zal de welvaart eerder afnemen dan toenemen. Daarbij is de eu een 
onderdeel van het probleem, omdat ze de macht van marktelites 
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vergroot in plaats van afzwakt. Verder hebben we te maken met 
een onjuiste opvatting van het begrip ‘markteconomie’. Men gaat 
er gewoonlijk van uit dat marktwerking tot de beste en efficiëntste 
uitkomsten leidt. De markt wordt beschouwd als de producent van 
welvaart en de overheid als grote verdeler. Dat beeld klopt echter 
niet, want de markt laat een eigen grenzeloze dynamiek zien waar-
tegen de overheid relatief machteloos staat. 

Een voorbeeld daarvan is de groeiende vermogensongelijk-
heid. Volgens Van Bavel zouden gewone mensen zich op zodanige 
wijze moeten organiseren dat iedereen zo veel mogelijk in staat is 
om grond, arbeid en kapitaal met elkaar te alloceren. Dat is wat 
 Nederlanders in de twaalfde en dertiende eeuw deden en wat op-
nieuw in de decennia rond 1900 gebeurde. Dat bracht in beide ge-
vallen welvaartsgroei voort, en dat zouden we vandaag de dag op-
nieuw moeten doen. De kern van zo’n empowerment van de gewone 
 burger vereist drastische ingrepen in de vermogensverdeling en in 
de organisatie van markten – ingrepen die niet erg veel draagvlak 
hebben. 

Dit type gevolgtrekkingen bedacht ik na het gesprek met Van 
Bavel, een man die benadrukt dat zijn analyses apolitiek en acultu-
reel zijn. Hij beschrijft sec de werking van markten voor productie-
factoren en de cycli waaraan ze onderhevig zijn. Schilderijen, gebou-
wen, kunst of moraliteit: dat soort zaken spelen bij zijn analyse van 
de marktwerking nauwelijks mee. In die zin is hij een wetenschapper 
die zich graag beperkt tot de harde economische feiten. Tegelijker-
tijd is hij van mening dat gemeenschappen van groot belang zijn. 
Zie bijvoorbeeld de voorname rol die coöperaties hebben gespeeld 
in de ontwikkeling van de moderne economie. De gewone burgers 
en hun onderlinge samenwerking blijken cruciaal te zijn voor het 
welvaartsvraagstuk. Degenen die opgenomen zijn in de Quote 500 
van de zeventiende eeuw en hun vaak prachtige huizen en kunst-
collecties hebben eigenlijk weinig gedaan voor de kwaliteit van het 
toenmalige leven. Dat is een belangrijke les die uit de marktwerking 
in de Republiek kan worden geleerd. Markten zijn niet altijd heil-
zaam en kunnen zelfs perverteren. 
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U bestudeert marktwerking en stelt dat de Republiek een van de weini-
ge historische plekken is geweest waar sprake was van een echte markt-
economie. Bedoelt u met marktwerking ook kapitalisme?
Kapitalisme is een term die ik eigenlijk probeer te vermijden, want 
het is een te beladen begrip. Voor sommige mensen in een hele po-
sitieve zin, en voor andere in een negatieve. Om te onderzoeken 
wat er feitelijk gebeurt, is de term ‘markteconomie’ geschikter dan 
‘kapitalisme’. Daarbij hanteer ik een strikte definitie, in lijn met de 
wetenschappelijke literatuur: ik onderzoek met name de markten 
voor grond, arbeid en kapitaal. Dus niet alleen de output van be-
drijvigheid, zoals de diensten en producten die de economie pro-
duceert, maar vooral de input die eigenlijk de bouwstenen van het 
leven vormen, namelijk grond, grondstoffen, arbeid en kapitaal. Een 
marktsamenleving is een samenleving die deze bouwstenen van het 
leven via de markt uitwisselt en alloceert. Dat is vrij uitzonderlijk; 
het komt in de geschiedenis en elders ter wereld nauwelijks voor! Je 
hebt overal markten voor dagelijkse goederen en diensten, maar niet 
voor grond, kapitaal en arbeid. In het zeventiende-eeuwse Neder-
land had je dat wel. Daar ligt ook een grote overeenkomst met de 
huidige economie. 

De markteconomie waarmee we op dit moment te maken heb-
ben, is eigenlijk van recente datum. In de jaren vijftig en zelfs de 
jaren zestig van de vorige eeuw was de markt bij de uitwisseling 
van grond, arbeid en kapitaal nog niet dominant. Een substantieel 
deel van de grond en het kapitaal werd toegewezen via de staat. En 
daarnaast waren er natuurlijk de families met hun eigen bedrijfjes. 
Bij de meeste boerenbedrijven bijvoorbeeld verliep het toewijzen 
van gronden en kapitaalgoederen via overerven, terwijl het verdelen 
van arbeid binnen het gezin gebeurde. Daarmee bleven die factoren 
dus buiten de markt. Andere belangrijke mechanismen waren de 
coöperaties van boeren, van woningbouw en banken. Nederland is 
pas heel recent een echte marktsamenleving geworden. Dat begon 
ergens in de jaren zeventig, en de markt werd pas tegen het eind van 
de twintigste eeuw dominant. Daar is nog maar heel weinig onder-
zoek naar gedaan, wat eigenlijk vreemd is. 
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Het is gebruikelijk om moderne politieke organisatiemodellen, zoals 
democratie en rechtsstaat, te verbinden met de marktsamenleving, als-
of die drie bij elkaar horen. Denk aan Francis Fukuyama, die deze 
drie-eenheid als een superieur model zag. Ook in de Gouden Eeuw 
leek er een samenhang te bestaan tussen marktwerking en de relatief 
moderne organisatie van het publieke leven. Mag ik concluderen dat 
marktwerking ook politieke vrijheid met zich meebrengt? 
Dit wordt vaak aangenomen, inderdaad, en Nederland is daarbij ook 
als voorbeeld gebruikt. Nederland was in de zeventiende eeuw een 
markteconomie en kende bovendien een zekere politieke representa-
tie van de gewone mensen. Het lijkt dus een mooi voorbeeld van de 
band tussen de twee. Ikzelf meende ook lange tijd dat marktwerking 
verbonden is met politieke vrijheid, dat ze elkaar versterken en dat 
Nederland een vroeg voorbeeld van deze moderne situatie is. Maar 
een jaar of tien geleden kreeg ik daar een ongemakkelijk gevoel bij. 
Ik realiseerde me dat we op die manier sterk teleologisch naar de 
geschiedenis kijken – een beeld waarin de vrijheid en marktwerking 
van de vroege Republiek bijna automatisch naar de huidige situa-
tie leidden, alsof het om een voorstadium daarvan ging. In feite, zo 
bleek bij verder onderzoek, waren de vrijheden ten tijde van de Re-
publiek juist kleiner dan in de eeuwen daarvoor, toen de markt nog 
minder sterk was. 

Daarom vroeg ik me af of de marktwerking wel een mechanis-
me is dat vrijheden realiseert. Het zou ook kunnen dat de markt-
economie niet stabiel is maar zich ontwikkelt, en dat de effecten 
ervan per fase verschillen. Ik ben dat toen gaan uitzoeken, samen 
met anderen, en heb inmiddels een minder optimistisch beeld van 
het proces. Marktwerking is niet per se goed voor de vrijheid of 
voor de democratie; dat geldt eigenlijk alleen in de beginfase van 
marktontwikkeling. Op den duur slaat het juist om. In de latere 
fase gaan marktelites zich onttrekken aan politieke controle of pro-
beren ze zelfs de politiek te beheersen, waardoor de vrijheid juist 
afneemt.

Het te optimistische beeld van de markteconomie heeft ook te 
maken met een verkeerde kijk op het recente verleden. Zo zullen veel 
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mensen denken dat de groei van welvaart en welzijn in de periode 
na de Tweede Wereldoorlog te danken was aan de opkomst van de 
markteconomie. Maar Nederland was tot dertig jaar geleden geen 
echte markteconomie. Er was bijvoorbeeld een sterke coöperatie-
ve sector. Niet alleen grond en kapitaal, maar ook de productie en 
verkoop van bijvoorbeeld landbouwproducten waren georganiseerd 
in samenwerkende verbanden. Daarnaast werden tal van zaken ge-
regeld binnen families en familiebedrijven, van ambachtslieden tot 
aan de fietsenmaker met zijn eigen werkplaats, terwijl er ook nog een 
relatief sterke overheid was … Nee, dan kun je niet zeggen dat de 
jaren van sterke welvaartsgroei na de oorlog in Nederland een zaak 
van marktwerking was. 

De dominantie van marktdynamiek dateert van later datum. 
Maar omdat we nu welvarend zijn en meer vrijheid hebben, verbin-
den we die zaken aan elkaar. We zijn gaan denken dat markten per 
definitie vrijheid en welvaart brengen. Dit is een gedachte die ook 
in de wetenschap vaak wordt gehoord, maar ze klopt niet. Markten 
brengen niet altijd meer vrijheid voort. 

Hoe kwam u tot het inzicht dat economische marktwerking niet altijd 
leidt tot welvaart en vrijheid?
Eigenlijk vooral door beter te kijken naar de werkelijke geschiede-
nis van de markteconomie, naar haar chronologie. Ik bestudeerde al 
langer de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Nederlandse situatie 
op economisch gebied, bijvoorbeeld die van het Gelderse rivierenge-
bied in de vijftiende en zestiende eeuw. Dat is een heel interessante 
periode waarin dit gebied een transitie doormaakte naar marktdy-
namiek: grond, arbeid en kapitaal werden toen al vermarkt. Iets later 
deed zich in Holland hetzelfde voor: daar kwamen zaken als loon-
arbeid, grote commerciële boerderijen en een pachtmarkt op. Maar 
het opvallendste was dat er – zeker in Holland – in een eerdere fase 
meer vrijheid en gelijkwaardigheid waren, die door het dominant 
worden van de markt juist afnamen. Als je goed bestudeert wat er in 
Nederland gebeurde en welke ontwikkelingen daarop volgden, dan 
blijkt het gangbare schema waarin marktwerking in allerlei opzich-
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ten voorspoed meebrengt een te simpele voorstelling van zaken te 
geven. 

Waarom waren wij dan zo vrij in het Nederland dat aan de zeventien-
de eeuw voorafging? 
Dat heeft te maken met verschillende omstandigheden. Neem bij-
voorbeeld Holland. Dat was tot de elfde of twaalfde eeuw hooguit 
een marginaal en moerassig gebied, waar behalve wat jagers of vis-
sers nauwelijks mensen woonden. Het was ook een achtergebleven 
gebied dat geen domeinen kende, waar het hofstelsel niet was door-
gedrongen en waar haast geen adel zat. Want de adel concentreerde 
zich in Nederland in de meest vruchtbare gebieden. De elites en hun 
onvrije horigen woonden onder meer in het Gelderse rivierengebied, 
in de Achterhoek en in bepaalde delen van Limburg. 

Holland daarentegen kende nauwelijks adel. Het gebied is pas 
heel laat ontgonnen, in de hoge Middeleeuwen. Daarbij kregen de 
mensen die het ontginningswerk deden, die greppels groeven of bo-
men rooiden om de grond geschikt te maken voor landbouw, ook 
enorm veel vrijheid. Ze konden zelfs een eigen boerderij opzetten. 
Die boerenkolonisten waren dus grond bezittende boeren. En zij 
gingen zich ook organiseren in lokale gemeenschappen met een gro-
te mate van zelfbestuur. Dat was een goed functionerend systeem 
dat tot ver in de vijftiende eeuw voor economische bloei zorgde. Er 
ontstond een samenleving met een relatief hoog welvaartsniveau, 
met outputmarkten waar producten door onafhankelijke boeren op 
de markt werden gebracht en waar steden ontstonden. Men maak-
te ook voorzichtig een begin met de marktmatige uitwisseling van 
grond, arbeid en kapitaal, maar dat gebeurde pas heel geleidelijk en 
op bescheiden schaal.

Wat waren eigenlijk de voordelen van de markt? 
De markt bood in de situatie van het toenmalige Holland vooral 
vrijheid en flexibiliteit. Stel bijvoorbeeld dat je oud bent en grond 
bezit die je niet zelf kunt bewerken. Dan kun je die vijf of tien jaar 
lang verpachten totdat je kinderen de boerderij overnemen. Of je 
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hebt tijdelijk minder grond, maar je hebt arbeidskracht over: dan 
kun je jezelf op de arbeidsmarkt verhuren. Een ander voorbeeld: 
iemand wil zijn boerderij verder uitbouwen, maar hij heeft net het 
kapitaal niet. Dan kan hij krediet verkrijgen om grond te kopen of 
te investeren. De markt werkte op die manier heel positief; ze was 
complementair aan andere uitwisselingssystemen, zoals de familie 
of de plaatselijke gemeenschap. De markt vormde toen (nog) geen 
bedreiging voor de greep die men op zijn eigen grond, kapitaal of 
grondstoffen had. 

Voor ‘output’ werkt de markt sowieso goed, want het uitwisselen 
van producten en diensten maakt arbeidsdeling en specialisatie mo-
gelijk. Daar was met name Holland erg succesvol in. Men speciali-
seerde zich bijvoorbeeld in het voorbrengen van zuivelproducten of 
in de bierbrouwerij, en zo stimuleerde de markt economische groei. 
Er ontstond een variatie aan producten, diensten, flexibiliteit van 
werk, mobiliteit. Een mooi voorbeeld daarvan is de manier waar-
op de bierbrouwers van Delft in de zestiende eeuw werkten. Het 
illustreert dat een complexe, gedifferentieerde en ook succesvolle 
economie op dat moment zeker mogelijk was. 

Holland liep dus wat voor op de introductie van de markt. Hoe zat dat 
in andere gebieden?
Holland liep niet zozeer voor, maar volgde een eigen traject. Er wa-
ren ook streken, zoals het Gelderse rivierengebied, waar de geschie-
denis anders verliep. Daar waren de boeren in eerste instantie niet 
vrij: dat waren horigen. Voor hen heeft het ontstaan van de markt-
economie vrijheid gebracht. Doordat grondbezitters hun grond gin-
gen verpachten, kon er een einde worden gemaakt aan de horigheid. 
Zo bracht marktwerking op verschillende manieren dynamiek en 
groei voort – een ontwikkeling die voor grote delen van Nederland 
haar beslag kreeg in de vijftiende en zestiende eeuw. 

Dat neemt niet weg dat in Nederland ook nog andere ontwikke-
lingstrajecten hebben gespeeld. Zo kende Drenthe heel lang een sta-
biele samenleving van middelgrote boeren die niet alleen zelf grond 
bezaten, maar ook beschikten over een uitgebreid stelsel van rechten 
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op gedeelde gronden. Drenthe praktiseerde een meer gemeenschap-
pelijke vorm van landbouw met weinig loonarbeid en nauwelijks 
pacht. Daarom liet Drenthe niet zozeer competitie als wel samen-
werking binnen boerengemeenschappen zien. Overigens waren dat 
niet helemaal democratische gemeenschappen, zo is het ook weer 
niet. Die gemeenschappen werden gedomineerd door middelgrote 
boeren, een constellatie die voor deze regio tot in de negentiende 
eeuw is blijven bestaan. Hier deed zich dus een lange continuïteit 
voor. Dat wijkt af van wat in het Gelders rivierengebied of in Gro-
ningen en Friesland gebeurde. De situatie was ook weer anders dan 
in Holland, waar de markteconomie snel opkwam. Maar de markt-
economie is in Nederland rond 1600 vanuit al deze verschillende 
achtergronden wel dominant geworden, al vormt Drenthe daar een 
uitzondering op. 

Wat is de volgende fase in de ontwikkeling van de markteconomie? 
Toen de markteconomie zich vanaf de tweede helft van de zestiende 
eeuw verder ontplooide, zag je in allerlei contexten een toenemende 
ongelijkheid ontstaan. Daarbij speelde vooral de ongelijke verdeling 
van het vermogen een rol. Dat is de cruciale schakel in het hele pro-
ces, want het betekende dat twee van de drie productiefactoren – 
grond en kapitaal – steeds meer in handen kwamen van een steeds 
kleinere groep. Het gevolg was dat gewone mensen hun toegang tot 
en zeggenschap over twee cruciale productiefactoren kwijtraakten 
en er nog maar één overhielden, namelijk arbeid. Maar het inzetten 
van die factor heeft alleen zin als het gebeurt in combinatie met 
grond en kapitaal. Ze werden dus in toenemende mate afhankelijk 
van degenen die grond en kapitaal in eigendom hadden. 

Neem een stad als Leiden: daarvan weten we dat de ongelijkheid 
er rond 1600 toenam. Veel gewone mensen raakten de directe toe-
gang tot grond en kapitaal kwijt en kwamen zo terecht in een zekere 
afhankelijkheidspositie. In eerste aanleg hoeft dat nog niet zo nega-
tief te zijn. Zolang de betaalde lonen op peil blijven, brengt dit pro-
ces geen daling van de koopkracht mee. Maar uiteindelijk zie je dat 
het bezit zich concentreerde, waardoor steeds meer mensen afhan-
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kelijk werden van de arbeidsmarkt, terwijl die markt zelf door een 
steeds kleinere groep vermogensbezitters werd gedomineerd. Dat 
gaf een neerwaartse druk op de lonen, wat op den duur tot armoede 
leidde. En die neergang zette al in aan het eind van de zestiende 
eeuw. De kern is dat mensen hun handelingsvrijheid kwijtraakten. 
Hun mogelijkheden tot ondernemerschap namen af en uiteindelijk 
gingen ook hun organisaties teloor, want die vooronderstelden de 
mogelijkheid om zelf grond en kapitaal te alloceren. 

Hetzelfde zie je op het platteland. Families functioneerden hier 
in de zestiende eeuw steeds minder als een allocatiesysteem voor de 
gewone mensen, want er was nog maar nauwelijks grondbezit over 
bij de boeren zelf. Verder zien we dat de dorpsgemeenschap werd 
uitgehold, evenals de organisaties die altijd hadden gezorgd voor de 
exploitatie van gemeenschappelijk grondbezit. Aan het eind van dat 
proces zie je de meenten, dat wil zeggen de gemene gronden, ver-
dwijnen omdat de grondmarkt dominant werd. In de steden speelde 
zich iets soortgelijks af, maar dan waar het de gilden betreft. Hoewel 
deze instellingen nog lange tijd bleven bestaan, waren er steeds min-
der ambachtslieden die hun grondstoffen en kapitaalgoederen zelf in 
handen hadden.

Dat lijkt mij de dynamiek die Het communistisch manifest schetst, 
inclusief de manier waarop de rijken er vervolgens voordeel uithaalden. 
Had Karl Marx dan toch gelijk? 
Wat ik hier beschrijf, komt voort uit empirisch onderzoek. Marx 
redeneerde meer vanuit een moderniteitsidee. Dan neem je aan dat 
de geschiedenis een bepaalde vooruitgang vertoont en dat de markt 
daarbij behulpzaam of zelfs noodzakelijk is. Dat is echt een andere 
manier van kijken. 

Dat neemt echter niet weg dat Marx bepaalde ontwikkelingen 
op een juiste wijze beschreef, bijvoorbeeld het proces van proleta-
risering en de opkomst van marktelites. In Holland ontstond een 
kleine groep van enkele duizenden bezitters die in de loop van de 
zeventiende eeuw het overgrote deel van de grond en het kapitaal in 
handen kregen. Je ziet ook dat hun kapitaal steeds minder productief 
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werd ingezet, dat het vooral werd gebruikt om rijke kapitaalbezitters 
nog rijker te maken. Men investeerde zijn geld daartoe niet langer in 
de reële economie, zoals de bierbrouwerij, de landbouw of een an-
dere sector die nog productief was voor de hele maatschappij. Want 
uiteindelijk wordt de kapitaalmarkt toch de plek waar je het meeste 
kunt verdienen. Zo werden in de zeventiende eeuw grote rendemen-
ten behaald op de schulden van gewone mensen en van overheden. 

Dat ging in die tijd al gepaard met geavanceerde financiële tech-
nieken, waardoor speculatie mogelijk was. Langzaam maar zeker 
werd de kapitaalmarkt een doel op zichzelf. Je ziet hoe bijvoorbeeld 
de Hollandse overheid steeds grotere schulden opbouwde en dat er 
steeds meer van het kapitaal naartoe vloeide. Daardoor werden ka-
pitaalbezitters, die je in een eerdere fase nog ‘ondernemers’ zou noe-
men, in feite een soort renteniers. Deze renteniers belegden graag 
in de voc, die aan het begin zeventiende eeuw werd opgericht, en 
ook in staatsschulden. Aan de andere kant van de economie zie je dat 
arme arbeiders inderdaad hard moesten werken voor minder loon. 
Dat waren de nieuwe proletariërs – een groep die voorafgaand aan 
deze periode nauwelijks bestond. Er ontstond een nieuwe vorm van 
armoede die bij de volgende fase van de economische cyclus behoort. 
Deze cyclus volgt niet het patroon van de het modernisering, zoals 
Marx dacht, maar laat zeker overeenkomsten zien wat betreft de 
effecten van het vermarkten van arbeid, kapitaal en grond. 

Welke andere auteurs zijn wat betreft dit onderwerp relevant? 
Er zijn eigenlijk drie grote denkers die het functioneren van de 
markteconomie als eersten hebben doordacht. Dat zijn Adam Smith, 
Karl Marx en Michael Polanyi. Eigenlijk zijn Smith en Marx beiden 
positief als het gaat over de opkomst van markten, zeker wat betreft 
de economische effecten. Je kunt dat in verband brengen met het 
ideaal van de moderniteit, met vooruitgangsdenken of zelfs teleo-
logisch denken, waarbij voor Marx na de markteconomie wel een 
volgende fase moet komen. Daarbij maakt de geschiedenis een ont-
wikkeling door die haast onstuitbaar eindigt bij de moderne wereld. 
Dat idee vind je zowel bij Smith als bij Marx, de aartsvaders van de 
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moderne economie. Polanyi legt meer nadruk op de maatschappelij-
ke inbedding van het marktverkeer, maar hij situeert de opkomst van 
de markteconomie pas in de negentiende eeuw, wat echt te laat is. 
Het zijn alle drie zeer invloedrijke auteurs, maar door de toenmalige 
stand van het onderzoek konden zij de historische ontwikkeling niet 
zo goed overzien als wij nu.

In uw boek verwijst u ook naar Douglas North. 
North benadrukte dat markten alleen kunnen functioneren als er 
bepaalde, gunstige instituties bestaan die zekerheid bieden. Naar 
zijn mening worden die instituties ingevoerd en beschermd door 
de overheid, waarvan Engeland in de vroegmoderne tijd het eer-
ste positieve voorbeeld zou zijn. In mijn eigen werk ga ik vooral na 
hoe de markteconomie zelf een bepaalde ontwikkeling genereert. Ik 
denk dat het vooral om een endogeen proces gaat, en wel in die zin 
dat markten een eigen dynamiek kennen die op langere termijn de 
positie van de rijke groepen versterkt. 

Oké, de rijken dus, een marktelite die we kennen uit de musea en de 
architectuur. Denk aan het Trippenhuis in Amsterdam. Zijn er nog 
andere sporen van marktwerking die de opkomende ongelijkheid zicht-
baar maken? 
Het landschap zelf is wel een mooi voorbeeld. Neem de Beemster, 
een inpoldering die in de vroege zeventiende eeuw gefinancierd 
werd door vermogenden. Het verkavelingspatroon van de Beem-
ster wijkt sterk af van het oude, middeleeuwse landschap waar de 
verkaveling is gebaseerd op stroken land ter grootte van één boer-
derij. Elk gezin had zijn eigen boerderij op het eigen perceel en de 
samenleving was gebouwd op een verzameling onafhankelijke en 
gelijkwaardige boeren. Dat zie je terug in het oude landschap. Maar 
in de Beemster bouwde men enorme pachtboerderijen. Die waren 
zo groot dat ze vaak werden onderverhuurd, waardoor je uiteinde-
lijk een tamelijk verticale bezitsstructuur kreeg, met de veelal elders 
wonende investeerder-grootgrondbezitter aan de top. Dit gebeurde 
trouwens ook elders: boerderijen die werden opgeschaald tot ze 50-
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60 hectare omvatten, zodat ze in feite vijf tot tien familieboerderijen 
opslokten. Pachtboeren konden dan aanvankelijk nog maar één ding 
doen, en dat was zichzelf verhuren als loonarbeider. 

Daarmee maakten rijke marktelites hun vermogen toch productief voor 
de rest van het land? 
Natuurlijk leverde zo’n project als de Beemster in eerste instantie 
veel op. Maar echte diepte-investeringen die de arbeidsproductivi-
teit verhoogden waren het niet, en gaandeweg namen deze investe-
ringen af. Op een zeker moment werden projecten als het droogleg-
gen van de Beemster of het investeren in de landbouw toch minder 
lucratief dan de handel in overheidsschulden. De droogmakerij en 
de bierbrouwerij leverden per jaar zo’n 2 procent aan rendement op, 
overheidsschulden al snel 4 procent. Wat dat betreft laat de zeven-
tiende eeuw een duidelijk omslagpunt zien. In de tweede helft ervan 
kregen de marktelites grote invloed op de politiek en namen ze zelfs 
overheidstaken over. Denk aan de koloniën, waar op een goed mo-
ment allerlei bestuurstaken en militaire bevoegdheden in handen 
van de voc kwamen en daarmee in die van haar grote aandeelhou-
ders. Het grootste deel van hun vermogen ging niet naar zaken die 
de gewone bevolking ten goede kwamen. In die zin is de Beemster 
nog een positieve uitzondering. 

U bedoelt dat de rijken dankzij hun geld steeds meer politieke invloed 
kregen? 
Dat ging soms heel direct, bijvoorbeeld door politieke ambten in 
handen te krijgen en zelfs te monopoliseren. Maar ook indirect, bij-
voorbeeld via de voc. Als je aan het begin van de voc investeerde in 
activiteiten of middelen waarmee je dwang kon uitoefenen, zoals via 
de oorlogsvloot, dan kon je wel 8 procent rendement behalen. Maar 
wie draaide er op voor de financiering van die oorlogsvloot? Dat 
waren voor een belangrijk deel de burgers die accijnzen of belastin-
gen moesten betalen. Het zijn in laatste instantie de gewone mensen 
geweest die via belastingen op hun consumptie voor de inkomsten 
van de overheid zorgden, terwijl die gelden vervolgens werden benut 
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voor de financiering van de vloot, het beheersen van de grensgebie-
den van de Republiek enzovoort. Wanneer de overheid werd gecon-
fronteerd met tekorten of extra kosten, dan financierde ze die door 
schulden aan te gaan op de kapitaalmarkt, dus bij dezelfde vermo-
genden, die dan als crediteurs optraden. Zo maakte de overheid zich 
op meerdere wijzen afhankelijk van de vermogenden. Het gevolg 
is dat marktelites zowel direct als indirect een grote invloed op de 
economie en de politiek uitoefenen. 

Maar al die tijd was de Republiek wel steenrijk vergeleken met andere 
landen. Hoe liggen de verschillen? 
Nederland was in de zeventiende eeuw met een bruto binnenlands 
product van zo’n 2600 dollar per hoofd van de bevolking per jaar 
echt iets unieks. Grote delen van de wereld zaten in die tijd rond 
de 600-800 dollar per jaar, terwijl het subsistentieniveau circa 400 
dollar bedroeg. Dat laatste zie je vandaag de dag nog in bepaalde 
Afrikaanse landen. Maar dit vertaalt zich niet een-op-een in koop-
kracht. Hoewel de koopkracht van gewone mensen in de zeventiende 
eeuw behoorlijk hoog was, viel men toch terug naar een lager niveau 
dan in de late Middeleeuwen. Met andere woorden: sommige groe-
pen werden heel rijk, maar tegelijkertijd ontstond er een groep van 
zeer arme mensen die er eerder niet was. Daarbij kwam nog dat de 
economie haar eerste tekenen van stagnatie liet zien, mede als gevolg 
van het uitblijven van investeringen in de reële economie.

Bent u niet te kritisch over de rol die economische elites in de zeventien-
de eeuw hebben gespeeld? Schoten zij in moreel opzicht tekort?
Of ze een moreel laakbaar handelden, interesseert mij niet zo. In 
de economische en sociologische wetenschap kijkt men graag naar 
handelingsmechanismen op microniveau. Je kunt dan twee kanten 
op: de mens heeft goede bedoelingen of de mens streeft op ratio-
nele wijze naar eigenbelang. Het perspectief van de rational actor 
is nog steeds dominant en legitimeert een beperkte opvatting van 
economie. Het andere perspectief kan moreel of kritisch geladen 
worden. Hoe het ook zij, mijn eigen belangstelling gaat niet zozeer 
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uit naar dit microperspectief. Ik kijk vanuit een groter kader, waarbij 
de economie meer dan een optelsom van individuele handelingen 
omvat. Ik vraag me af hoe de gehele maatschappelijk-economische 
constellatie verandert en welke rol de opkomst van markten voor 
grond, arbeid en kapitaal in dat verband speelt. Oorlogen, literatuur, 
grote helden of moraal: dat is in de geschiedenis allemaal van belang, 
maar het zijn geen sturende krachten. Ik onderzoek hoe markten 
functioneren en constateer bepaalde wetmatigheden, mechanismen 
die niet afhankelijk zijn van individuele personen of gebeurtenissen. 
Van daaruit probeer ik meer algemene lessen te trekken over hoe 
markten functioneren en welke effecten zij hebben. De geschiede-
nis is nooit gedetermineerd, maar mijn onderzoek laat wel zien dat 
marktwerking een specifieke dynamiek kent die in alle gevallen ver-
gelijkbare effecten sorteert. 

In uw boek komt onder meer aan de orde dat de cyclus die Nederland in 
de zeventiende eeuw heeft doorlopen ook in andere markteconomieën 
voorkomt. 
Inderdaad: Irak en Italië hebben vergelijkbare cycli gekend. We zien 
hoe de markteconomie in het Italië van de dertiende eeuw en in het 
Irak van de achtste eeuw tot ontwikkeling kwam. Dat werd gevolgd 
door een periode van bloei. De Gouden Eeuw van de islam viel in 
de negende eeuw en de Renaissance van Italië in de veertiende en 
vijftiende eeuw. Je ziet steeds een vergelijkbaar patroon: het begint 
ermee dat de markt voor grond, arbeid en kapitaal dominant wordt, 
en dat brengt vervolgens een zekere bloei met zich mee, waardoor 
later de ongelijkheid toeneemt en uiteindelijk stagnatie intreedt. Het 
verval dat zich in het Nederland van de zeventiende eeuw manifes-
teerde, deed zich eerder ook in Irak en Italië voor. 

Kijkend naar de geschiedenis van markteconomieën is er dus geen op-
gaande lijn … 
Wat ik met enkele jonge collega’s heb gedaan, is eigenlijk heel een-
voudig. We hebben gekeken over welke markteconomieën voldoende 
kennis bestaat en brachten de geschiedenis van die gevallen in kaart. 
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Dat zie je opeens dat ze eenzelfde cyclus doorliepen. De cyclus waar 
we op dit moment in Nederland in zitten, begon rond het jaar 1900 
en bracht ook toen meer vrijheid en gelijkwaardigheid mee. Ver-
volgens werd aan het einde van de twintigste eeuw opnieuw de fase 
bereikt waarin de markt dominant is. Deze marktdominantie en het 
gegeven dat er inmiddels een sterke vermogensongelijkheid bestaat 
die ook tot steeds meer maatschappelijke invloed van vermogenden 
leidt, wijzen er volgens mij op dat we al voorbij het omslagpunt zijn. 
De geschiedenis kan ons helpen te begrijpen wat er gebeurt. De eer-
dere gevallen hebben die cyclus namelijk volledig doorlopen, terwijl 
wij er nog middenin zitten en het geheel slecht overzien. Wat ik ove-
rigens niet heb gedaan – en ook niet kán doen – is verklaren waarom 
zo’n marktcyclus in bepaalde gevallen begint. Maar is ze eenmaal 
begonnen, dan blijken telkens dezelfde patronen op te treden. 

In hoeverre spelen opstand en geweld een rol bij de opkomst van een 
markteconomie? 
Een noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van een markteco-
nomie is dat men de macht van de oude, feodale elite doorbreekt. 
Want zolang die elite met behulp van dwang en ongelijkheid de al-
locatie van grond, arbeid en kapitaal in haar greep houdt, krijgt het 
uitwisselen van deze factoren via de markt geen kans. Weliswaar 
hebben gewone mensen een intuïtieve afkeer van situaties die in 
het teken van ongelijkheid en dwang staan, maar dergelijke situa-
ties lijken tegelijkertijd de natuurlijke staat van elke menselijke sa-
menleving te zijn. Het gebeurt zelden dat een samenleving daaraan 
ontsnapt, en als het gebeurt, is dat omdat gewone mensen in staat 
zijn om zichzelf te organiseren. Door die eigen organisaties hebben 
ze de vrijheid om grond, arbeid en kapitaal bij elkaar te brengen en 
een zekere mate van gelijkwaardigheid te realiseren. Om zich los te 
maken uit de natuurlijke staat van ongelijkheid en dwang lijkt vaak 
een conflict nodig te zijn, alhoewel het voorbeeld van Holland illus-
treert dat de ontginning van nieuw land evengoed een bijdrage aan 
het eigen grondbezit, de vrijheid en gelijkwaardigheid van gewone 
mensen kan leveren. Hoe dan ook, een vrije markt met gelijkwaar-
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dige actoren vooronderstelt dat er een mate van samenwerking en 
zelforganisatie van gewone mensen bestaat. Eigenlijk moet zowel 
het economisch leven als de politieke representatie een min of meer 
horizontale regeling kennen. 

In een latere fase slaat de dynamiek van marktwerking om. In 
eerste instantie draagt ze nog wel bij aan het verzelfstandigen van 
gewone mensen, maar op een zeker moment neemt de ongelijkheid 
meer en meer toe, wat ten slotte leidt tot een systeem waarin markt-
elites haast alle macht hebben. Overigens gaan die marktelites in de 
laatste fase van de cyclus soms gewelddadig te werk. 

Een treffend voorbeeld daarvan is Antwerpen in de zestiende 
eeuw. Daar was een ondernemer, Gilbert Van Schoonbeke, die al 
heel vroeg het lokale bestuur in zijn greep kreeg. Hij kreeg, door zijn 
relaties met het Habsburgse regime, zelfs grote invloed op het lan-
delijke bestuur. Die invloed heeft hij bewust gebruikt om de macht 
van de Antwerpse gildeleden te breken – eerst economisch, door in 
verschillende sectoren een monopolie te verwerven. Hij bouwde bij-
voorbeeld een wijk met tientallen brouwerijen, waardoor hij op een 
zeker moment de hele brouwsector kon beheersen. Vervolgens druk-
te hij de lonen. Toen de gilden in opstand kwamen en het door Van 
Schoonbeke verworven marktdominantie wilden bestrijden, werd 
die opstand door het Habsburgse regime met geweld neergeslagen, 
waarop de machtspositie van de gildes verder uitgehold werd. 

Je ziet in dit voorbeeld hoe marktelite en overheid samenwerken 
om een opstand te smoren. Maar vaak is de dynamiek van de markt-
economie meer een sluipend proces, zodat er ook weinig weerstand 
ontstaat. Er zijn wel talloze pamfletten en protesten tegen armoe-
de geweest, maar die hebben nauwelijks tot een opstand geleid, laat 
staan tot een kering van het tij.

Hoe plaatst u de rol van oorlogen in dit schema, bijvoorbeeld de Tweede 
Wereldoorlog? 
Je kunt de Tweede Wereldoorlog uitleggen als een gewelddadige 
tussenfase, waarbij de huidige cyclus tijdelijk is gestopt. Door de 
noodzaak om gewone mensen te mobiliseren als soldaten, liet de 
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elite toe dat er een herverdeling van vermogen plaatsvond. Rond 
de oorlog werden de belastingen op vermogens verhoogd. Het ver-
hogen van successierechten of erfbelasting doet zich alleen voor in 
tijden van oorlog en conflict. Na de Tweede Wereldoorlog werden 
allerlei marktmechanismen meteen weer in ere hersteld of zelfs nog 
versterkt. 

Dus enerzijds trad deze oorlog op als een grote gelijkmaker: 
er ging veel familiekapitaal verloren of het werd sterker belast dan 
voorheen. Anderzijds werd de oorlog direct gevolgd door een regime 
dat de markteconomie weer versterkte en de marktelites terug in het 
zadel hielp, bijvoorbeeld door financiële markten te dereguleren en 
de vakbeweging te beknotten. Dat zien we het duidelijkst in de Ver-
enigde Staten, waar de marktcyclus eerder begon en dus ook al ver-
der gevorderd was. Daarmee heeft de Tweede Wereldoorlog slechts 
gezorgd voor een tijdelijke vertraging in het ontwikkelingsproces 
van de markteconomie en voor het ontstaan van de vermogende 
marktelite die daaruit voortvloeide. 

Om nog even door te gaan op de huidige cyclus: hoe ziet u de opkomst 
van de verzorgingsstaat? Kan een verzorgingsstaat de effecten van 
marktwerking min of meer temperen? 
Dat is een meer complexe problematiek. Eerst iets over de achter-
grond. De cyclus die voor Nederland tegen het einde van de negen-
tiende eeuw was begonnen, werd versneld door de cyclus van de 
markteconomie die in de Verenigde Staten al ruim een eeuw lang 
gaande was. Er waren dus twee ontwikkelingen gaande die elkaar 
kruisten. Aan het einde van de negentiende eeuw ging in Nederland 
de vroege en positieve fase van de cyclus van start. Dat is de fase 
waarin je heel langzaam een verzorgingsstaat ziet opkomen die een 
rol gaat spelen naast coöperaties en families. Dat proces zette rond 
de Tweede Wereldoorlog sterker door. Maar van de andere kant 
maakte Nederland vlak na die oorlog, en mede door de groeiende 
invloed van de Verenigde Staten, in sneltreinvaart een volgende fase 
van verregaande marktwerking door. Toen kwam er ook veel meer 
ruimte om arbeid, grond en kapitaal via markten te kopen en te ver-
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kopen. In de Verenigde Staten, en ook in Engeland, was dat pro-
ces al verder gevorderd. Meteen na de Tweede Wereldoorlog begon 
Amerika de positie van de vakbeweging uit te hollen. Er werd ook 
een begin gemaakt met het dereguleren van de financiële markt in 
Londen. Vervolgens probeerde men in de jaren zeventig de markt-
werking echt door te zetten. 

Overigens was dat economisch gezien geen succesvolle zaak: als 
je kijkt naar de vs, dan zie je dat de koopkracht per hoofd van de 
bevolking al vanaf de jaren zestig stagneerde, maar het proces is 
hierdoor niet gestopt. In Nederland zetten al deze ontwikkelingen 
pas door in de jaren negentig. We zien dan twee tendensen. Ten 
eerste nam de druk op de verzorgingsstaat toe, ten tweede werd men 
terughoudender met het herverdelen van de vermogenswinsten. Dat 
laatste is onverstandig, want vermogensbelasting draagt bij aan een 
meer stabiele economie. Ze voorkomt dat de negatieve fase van de 
cyclus intreedt of remt in elk geval haar ongunstige gevolgen af. 

Hoe interpreteert u de afbouw van de verzorgingsstaat sinds pak ’m 
beet de jaren negentig?
Nederland is in de afgelopen veertig jaar, met het benadrukken van 
idealen als vrijheid, individualisme en zelfontplooiing, een weg in-
geslagen die het principe van collectieve organisatie aantast. Op dit 
punt hebben zowel rechtse als linkse politiek een bijdrage geleverd 
aan de ondermijning van het maatschappelijke evenwicht, met als 
gevolg dat de verzorgingsstaat nu onder druk staat; afbouw vind 
ik een te groot woord. Men is zich gaan concentreren op aspecten 
van persoonlijke emancipatie, van vrouwen en minderheden. De 
aandacht gaat sterk uit naar identiteitsvraagstukken, terwijl het veel 
minder gaat over de vraag hoe je de economie of het maatschap-
pelijk leven inricht. De gedachte is kennelijk dat de economie in 
beginsel af is. 

De markteconomie zorgt voor het genereren van economische 
groei en de verzorgingsstaat verdeelt de vruchten daarvan. De grote 
valkuil is dat men een te beperkte opvatting van economie hanteert. 
Men gaat ervan uit dat de markteconomie als zodanig groei gene-
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reert. Vervolgens denkt men dat een democratisch gekozen overheid 
de vruchten van die groei zo kan herverdelen dat er maatschappelij-
ke welvaart ontstaat. Wie zo denkt, zal gemakkelijk accepteren dat 
de markteconomie dominant wordt, omdat de overheid de eventuele 
onwenselijke effecten daarvan compenseert. Ik vind dit een groot 
misverstand, want in feite blijkt dat overheid en verzorgingsstaat 
steeds machtelozer worden met betrekking tot de ongelijkheid die de 
markteconomie zelf creëert en met betrekking tot de enorme macht 
van de marktelites die daaruit voortvloeit. Het betekent dat de eco-
nomische stagnatie die deze fase kenmerkt niet wordt aangepakt, 
terwijl er bovendien steeds minder is om te herverdelen. In die zin 
heb ik ook geen hoge verwachtingen als het gaat om de toekomst van 
de verzorgingsstaat, tenzij de samenleving tot een herverdeling van 
de vermogens besluit. 

Is het afbouwen van de verzorgingsstaat te danken aan de macht van 
de werkgevers in Nederland? 
Werkgevers én werknemers hebben hieraan samen meegewerkt. Er 
is kort gezegd een misvatting langs twee lijnen in het geding. Eén: 
de markteconomie genereert niet altijd economische groei, en ze-
ker niet in de laatste fase van marktwerking waar wij momenteel 
in zitten. Twee: de overheid kan helemaal niet opboksen tegen de 
krachten van marktwerking, en haar compenserende functie wordt 
overschat. Nederland kent weliswaar een bescheiden ongelijkheid 
als het om inkomens gaat, maar als het gaat om private vermogens 
neemt de ongelijkheid snel toe, terwijl ze al op een hoog niveau staat. 
En dat laat zich met overheidsbeleid moeilijk compenseren. Sterker 
nog, door dat beleid blijft de ongelijkheid vooralsnog stijgen, omdat 
vermogens niet serieus worden belast, behalve als het kleine spaar-
ders betreft. 

Dus we moeten vormen van collectieve samenwerking zoeken … Hoe 
ziet u dan de opkomst van zaken als deeleconomie, broodfondsen, klei-
ne en duurzame ondernemers die elkaar helpen? Of zou een groter, 
politieker plan noodzakelijk zijn? 
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Echte verandering moet uit de samenleving komen, denk ik. De 
huidige ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld coöperaties hebben 
onvoldoende gewicht. Het zijn meer collectieve inkoopprogramma’s 
voor welgestelden dan echte coöperaties. En grote spelers zoals de 
Rabobank laten hun coöperatieve wortels juist los. Het gaat erom 
dat je hele hebben en houden via zo’n verband is georganiseerd: je 
arbeidskracht, je kapitaal en je grond. Daar ligt inderdaad wel de 
sleutel. Het gaat mij niet zozeer om een groot politiek plan, maar 
om de vraag hoe je het economisch leven met elkaar organiseert. En 
dan met name de vraag hoe je regelt dat mensen toegang krijgen tot 
grond, arbeid en kapitaal. 

Voor ons boek is het interessant uw inzichten over ondernemerschap te 
horen. Is ondernemen iets typisch Nederlands? Is de zzp’er een onder-
nemer? 
Ondernemerschap is heel belangrijk, en ik denk ook wel dat onder-
nemerschap sterk in de Nederlandse genen zit. Maar echt onderne-
merschap is toch het samenbrengen van grond, arbeid en kapitaal. 
Dat veel mensen daar niet aan toekomen, komt doordat ze niet over 
het benodigde kapitaal beschikken. Dat geldt bijvoorbeeld voor heel 
wat zzp’ers. 

Overigens moet je bedenken dat ondernemen ook in grotere col-
lectieven mogelijk is. Je kunt ondernemerschap bijvoorbeeld binnen 
een coöperatie ontplooien, maar de moeilijkheid is dat zulke coöpe-
raties erg schaars zijn. En om nog een kritisch punt te maken: veel 
mensen die zich nu ondernemer noemen, zijn dat helemaal niet. Het 
zijn veeleer renteniers die zo veel mogelijk uit hun financiële inves-
teringen of deelneming in beleggingsfondsen willen halen. Dat heeft 
dus weinig met ondernemerschap te maken. 

Ziet u kansen om de cyclus bij te stellen? Ik krijg toch het idee dat er een 
zekere fataliteit in uw zienswijze zit. 
Ik beschouw mezelf niet als determinist. Zoals ik ook niet kan ver-
klaren waarom mensen zich op een zeker moment losmaken uit hun 
natuurlijke situatie van ongelijkheid en dwang, waarom ze zich in 
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horizontale samenwerkingsverbanden gaan organiseren en vervol-
gens markten voor grond, arbeid en kapitaal in het leven roepen. 
Maar als die marktontwikkeling eenmaal op gang komt, treedt er 
wel een zekere wetmatigheid op die vervolgens niet zo gemakkelijk 
te veranderen is. De angel lijkt me de vermogensongelijkheid te zijn. 
Als je die eruit kunt halen, dan geeft dat ongetwijfeld conflict, maar 
het zal de economie en maatschappij uiteindelijk ten goede komen. 

Als we de handen ineen moeten slaan, kan de eu een deel van de op-
lossing zijn. Is het denkbaar dat de eu een nieuw belastingsysteem 
optuigt? 
Nou, de eu is vooral een onderdeel van het probleem dat ik eerder 
schetste. De eu verdedigt nu eenmaal de markteconomie, gelooft dat 
ze leidt tot economische groei en denkt dat nationale overheden een 
en ander moeten herverdelen. Via wet- en regelgeving zorgt de eu er 
bovendien voor dat mensen zich niet kunnen organiseren: je doet al 
snel aan kartelvorming. In wezen zorgt de eu ervoor dat de negatieve 
economische dynamiek alleen maar erger wordt. Ik zie geen snelle 
oplossingen. Ik kan alleen maar herhalen dat de toegang van mensen 
tot kapitaal en grond en grondstoffen de crux is van het probleem. 
Het zou mooi zijn als we hier iets fundamenteels konden veranderen. 
Vooralsnog beschouw ik de eu eerder als een dwarsligger dan als een 
meedenker op dit gebied.

Intussen groeit de macht van financiële markten … en neemt de vermo-
gensongelijkheid juist toe. 
Dat is het grootste punt. In alle historische gevallen zie je op een 
zeker moment dat kapitaal van de reële economie naar de kapitaal-
markten verschuift en dat dit gepaard gaat met afnemende econo-
mische groei. De koopkracht stagneert en het private vermogen dat 
mensen vrij kunnen inzetten slinkt. Tegelijkertijd zie je de ontwik-
keling van complexe financiële producten en kapitaalvormen, waar-
door marktelites meer greep op de samenleving en zelfs op nationale 
overheden krijgen. Hier dringt zich inderdaad een parallel op met 
het zeventiende-eeuwse Nederland.
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Halleh Ghorashi is hoogleraar Diversiteit en Integratie aan 

de Vrije Universiteit. Ze doet onderzoek naar de identiteit 

van diverse generaties vluchtelingen en migranten in 

Nederland. We spraken met haar over haar persoonlijke en 

onderzoekmatige ervaringen.

Toen ik als vluchtelinge vanuit het islamitische Iran in 

Nederland kwam, voelde ik me veilig. Dat was in eerste instantie 

een heel bijzondere ervaring. Het duurde even voordat ik 

doorkreeg hoe deze democratie te werk gaat. De macht werkt 

hier subtieler dan in een land als Iran. Nederlanders geloven dat 

in een democratie alles goed geregeld is, en daardoor denken ze 

haast nooit kritisch na over de basale veronderstellingen van het 

systeem. In die zin bracht mijn kennismaking met Nederland 

wel een shock teweeg.

Na mijn aankomst wilde ik zo snel mogelijk gaan studeren. Het 

eerste wat je dan moet doen is de taal leren, en dus belde ik een 

instantie die vluchtelingen hielp. Ik zei dat ik op academisch 

niveau Nederlandse les wilde volgen maar er het geld niet voor 

had. Of ze mij konden helpen. Toen zei die mevrouw: oh je bent 

een vluchteling en je wilt naar de universiteit? Nou, taallessen 

op de universiteit zijn niet voor vluchtelingen, die zijn voor 

internationale studenten. 

Dat vond ik vernederend. Je zou eens moeten proberen om één 

dag vluchteling te zijn in Nederland. Dat is echt deprimerend. 

Het is niet altijd zo dat mensen je willen discrimineren. Soms 

willen ze juist het goede doen, maar wel vanuit het idee dat je 

migranten moet helpen, want zelf kunnen die natuurlijk weinig 

uitrichten. Wat mij vooral opvalt, is dat uitsluiting hier vaak 

met de beste bedoelingen gebeurt en dat maakt het alleen maar 

lastiger. 
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De oplossing kwam toen ik op een feest een Nederlandse familie 

ontmoette die wilde helpen. Mijn punt is dat je dit in een 

democratie niet verwacht. In Iran was het de gewoonste zaak 

van de wereld dat je voor hulp bent aangewezen op vrienden of 

familieleden. Het systeem doet nu eenmaal niets voor jou. Maar 

in Nederland gelooft iedereen dat het systeem werkt, en daarom 

zijn er maar weinigen die outside the box denken. 

Dat gebrek aan belangstelling werkte ook in mijn privéleven 

door. Stel je voor: je bent als marxist uit het islamitische Iran 

gevlucht en dan word je tijdens gesprekken in de jaren tachtig 

meteen op één lijn gesteld met iemand als Khomeini. Er is 

geen vermogen tot differentiatie, men kan nauwelijks voorbij 

de bestaande hokjes denken. Migranten en vluchtelingen 

worden vaak gereduceerd tot hun cultuur, hun religie of hun 

migrantenstatus. Zo verdwijnt het individu. Het gebeurde me 

eens dat ik in een café met iemand aan de praat raakte. Hij 

vroeg: waar kom je vandaan? Ik zei: uit Iran. Waarop hij zei: oh 

Ierland? Ik zei: nee uit Iran. En meteen was hij vertrokken. Dat 

waren echt shockmomenten voor mij. 

Het is vooral de combinatie van democratie en verzorgingsstaat 

die deze subtiele vorm van uitsluiting versterkt. Het ontneemt 

mensen hun vindingrijkheid. Amerika heeft natuurlijk enorm 

veel problemen, maar de mentaliteit pakt voor migranten en 

vluchtelingen wel goed uit. Het systeem berust niet op de wil 

om anderen helpen, maar op de wil om jezelf redden. Dromen 

zijn oké, ga je gang. Het is een survival society, en daar past de 

mentaliteit van vluchtelingen goed bij. De keerzijde is dat je door 

niemand wordt opgevangen. 

Het is ontzettend fijn dat men in Nederland oog heeft voor 

mensen die hulp nodig hebben, maar je moet binnen dit systeem 

wel genoeg reflectiemomenten creëren om ook de talenten en 

dromen van migranten of vluchtelingen te zien. Reduceer ze niet 
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tot mensen die alleen maar geholpen moeten worden. Je kunt 

ook meer investeren in hun mobiliteit. Daarbij is van belang 

dat mensen aan het werk kunnen, en dat is nog steeds niet goed 

geregeld in Nederland.

We moeten niet opeens van het ene extreem naar het andere 

gaan. Neem bijvoorbeeld wat er in het recente regeerakkoord 

staat. Het kabinet-Rutte III heeft besloten dat vluchtelingen de 

eerste twee jaar van hun verblijf geen zorgtoeslag, huurtoeslag 

en bijstand krijgen. Je kunt mensen niet zomaar in de kou laten 

staan; de maatschappelijke condities moeten zodanig zijn dat ze 

zich kunnen ontwikkelen. Hiervoor gaan we over tien jaar een 

hoge prijs betalen.

Om mobiliteit van vluchtelingen en migranten een kans te 

geven, moeten we kritischer kijken naar de gang van zaken 

bij allerlei organisaties. Neem bijvoorbeeld de wijze waarop 

men in de praktijk het begrip ‘diversiteit’ definieert. In de 

Europese verzorgingsstaten gaat diversiteit over het helpen 

van etnische groepen. Dat wordt al snel een morele zaak. Er 

wordt voornamelijk in tekorten gedacht. Maar als je zoekt 

naar een tekort, ga je inderdaad allerlei tekorten vinden. 

Vooral tekorten die goed aanwijsbaar zijn, zoals mijn accent, 

iets wat ik nooit zal kwijtraken omdat ik op mijn dertigste de 

Nederlandse taal leerde. 

De werking van de macht in een democratie berust op haar 

vanzelfsprekendheid. Dat is haast een ideologie. Met als 

gevolg dat het vermogen van mensen om te reflecteren op 

hun eigen handelen vrij beperkt is. Daarom vind ik de huidige 

discussie over racisme en discriminatie zo interessant. 

Alleen zou ik die een andere dimensie willen geven. Juist 

omdat mensen denken dat ze goed bezig zijn, dragen ze vaak 

bij aan uitsluiting. Ze hebben meestal niet door dat het om 

een dubbele beweging van inclusie en exclusie gaat. Veel 
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mensen denken inclusief bezig te zijn, maar wat ze doen pakt 

tegelijkertijd juist exclusief uit. 

Er zijn natuurlijk ook mensen die expliciet niets met anderen te 

maken willen hebben. Daarin werkt volgens mij de verzuiling 

door, al heeft die na 9/11 een andere lading gekregen. In 

Nederland plaatsen we mensen graag in bepaalde hokjes 

om de wereld te begrijpen. Maar na de aanslagen begon men 

onbekenden als een mogelijk gevaar voor de samenleving te 

zien. Men dacht: tussen al die vreemdelingen zitten misschien 

wel terroristen. Bovendien begonnen politici op angstgevoelens 

in te praten. Men zei: die en die groepen zijn helemaal niet 

geïntegreerd. Op een zeker moment kwam alles samen: 

bedreiging, angst, verontwaardiging. Steeds meer Nederlanders 

gingen denken: waarom zijn ze eigenlijk niet dankbaar? Waarom 

klagen ze? We hebben zoveel voor hen gedaan!

Uiteindelijk komen we in een vicieuze cirkel terecht. Als 

gevolg van zulke ontwikkelingen versterken we datgene wat 

ik homogene zones noem. Men verkiest de eigen comfortzone 

boven het experiment. Ik wil mezelf uitdagen om in gesprek 

te gaan met twee groepen die voor mij problematisch zijn. Ten 

eerste degenen die zich tegen alle migranten keren en zeggen: 

jij hoort hier niet te zijn. Dat is natuurlijk lastig omdat het mij 

persoonlijk raakt. Ten tweede degenen die een radicale versie 

van de islam aanhangen. Daar heb ik ook emotioneel veel moeite 

mee. Elke keer als er iets gebeurt, komen de trauma’s uit het 

verleden terug. 

Als je mensen met extreme denkbeelden samenbrengt, wordt de 

ruimte meteen met meningen gevuld. De meest gangbare reactie 

is: ik weet precies wie jij bent en hoe jij denkt. Maar de uitdaging 

is om even opzij te stappen en je eigen mening los te laten, zodat 

je naar elkaar kunt luisteren. Probeer eens een ander verhaal te 

vertellen over zaken als: wat zijn mijn grootste zorgen? Wat zijn 
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mijn kwetsbaarheden? Alleen zo kan gemeenschappelijkheid 

ontstaan.

Laten we beginnen met het inrichten van reflectieve zones 

als tegenpool van comfortzones. Die laatste hebben we ook 

nodig, maar nu zijn ze allesbepalend. We moeten vooral onze 

inlevingskracht en verbeeldingskracht vergroten. Zorg dat je in 

wijken of organisaties meer verbindingen creëert en dat je die 

experimenten ook zichtbaar maakt. 

Ik heb het instellen van aparte centra voor asielzoekers 

altijd heel slecht gevonden: je zet vluchtelingen ver van de 

samenleving in een isolement waar ze jarenlang niks mogen 

doen. Hoe kan een democratie dat soort besluiten nemen? 

Mensen worden als beesten weggezet. Hun levens worden 

kapotgemaakt. Twaalf jaar in onzekerheid! Hoe is dat mogelijk? 

Inmiddels is het beleid veranderd. Nu zeggen we: al die 

vluchtelingen moeten aan het werk! Maar het is wel vreemd dat 

zo weinig mensen zich de vraag stellen wat hun eigen rol in het 

kapotmaken van die levens is geweest. Je ziet dezelfde fouten 

optreden. Niemand kijkt terug, niemand kijkt naar zichzelf. 

Ze schakelen allemaal over op de nieuwe koers, snel snel snel. 

En als het niet goed gaat, zijn de vluchtelingen de schuldigen. 

Daarover maak ik me heel erg zorgen, dat het reflectieve 

vermogen nauwelijks ontwikkeld is. 
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4. ‘’t Is kunst te leven’
Vroegmoderne verbeelding van 

duurzaam samenleven

Heidi de Mare

Nederland’s beschaving in de zeventiende eeuw, dat is een 
verleden werkelijkheid, dat wil zeggen een abstracte wer-
kelijkheid, maar niettemin zo vol leven en gedaante, dat de 
voorstelling nauwelijks als abstract aandoet. Om zulk een 
werkelijkheid scherp in het oog te vatten kiest men het best 
zijn uitgangspunt daar, waar alle weten ontspruit, dat is in de 
verbazing over het feit, dat al dit leven eenmaal werkelijk was. 
(Johan Huizinga, Nederland’s beschaving in de 17de eeuw, p. 2)

De gedachte dat het huwelijk voor vrouwen vooral een dwangbuis 
is, werd dankzij de tweede feministische golf alom aanvaard. Sinds 
de jaren zeventig van de vorige eeuw hebben tal van historici zich 
ingespannen om dit idee te bevestigen en te populariseren. Voor 
Nederland staat inmiddels onomstotelijk vast dat de bron van dit 
kwaad in de Hollandse zeventiende eeuw moet worden gezocht. 
Daarbij voert men moralistische literatuur van Jacob Cats en bur-
gerlijke binnenhuistafereeltjes van Pieter de Hooch en andere schil-
ders als bewijsstukken op. Deze bronnen zouden aantonen dat de 
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Gouden Eeuw het begin markeert van een onderdrukking die tot 
op heden voortduurt. Zo is het probleem van de huisvrouw, uit-
gesloten van de wereld en opgesloten in huis, vier eeuwen geleden 
ontstaan. Volgens Dirk Damsma (gezinsgeschiedenis) en Els Kloek 
(vrouwengeschiedenis) verklaart dit eeuwenoude burgerlijk-natio-
nalistische ideaal waarom in Nederland ‘nog steeds drie van de vier 
gehuwde vrouwen de voorkeur geeft aan het werken in deeltijd’ en 
‘hoezeer het nog altijd de vrouw is die moet en wil zorgen voor de 
gezelligheid’.

In deze bijdrage wil ik als historicus, beeldwetenschapper en 
feministe (in die volgorde) aan de beperktheid van bovenstaande 
visie ontstijgen. Het gaat niet aan om op grond van een handvol 
plaatjes of een snelle greep met citaten het hedendaagse gelijk te 
legitimeren. Op die manier neemt men het bronnenmateriaal niet 
serieus. Historische teksten en beelden bieden ons zicht op andere 
denk- en voorstellingswerelden, waarbij we ons telkens dienen af te 
vragen wat het verband is of kan zijn met de manier waarop wij het 
leven, het huwelijk of de betrekkingen tussen vrouw, man en kinde-
ren vandaag de dag zien. Daarbij moet ook een onderscheid worden 
gemaakt tussen verbeelding en maatschappelijke werkelijkheid. De 
voorstellingswereld is een geestelijk domein dat een eigen betekenis 
heeft en waarvan de eigen merites onderzocht en gewaardeerd moe-
ten worden.

Vanuit die houding bespreek ik enkele bronnen die vaak centraal 
worden gesteld als het gaat om het leven in de Hollandse zeven-
tiende eeuw. Met Houwelick (1625) schreef Jacob Cats (1577-1660), 
dichter en raadpensionaris van Holland, een omvangrijk werk van 
189 pagina’s over twee kolommen breed. In dit boek, dat zich met 
name tot de vrouw richt, wijst hij de lezer erop dat het echtelijk werk 
ook voor de man een aantal plichten met zich meebrengt. Pieter de 
 Hooch (1629-1684) schilderde, zoals vele anderen in het vroegmo-
derne Holland, tal van ‘kamergezichten’ die worden bevolkt door 
vrouwen, kinderen en soms een enkele man. Dergelijke schilderin-
gen zijn geen snapshots van het toenmalige huishouden, noch dra-
gers van diepzinnige symboliek. Deze vroegmoderne taferelen zijn 
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het product van een kunst (‘ars’) waarvan de regels onder meer zijn 
beschreven door Samuel van Hoogstraten (1627-1678), die aan het 
eind van zijn leven zijn Inleydinge tot de hooge schoole der schilder-
konst. Anders de zichtbare wereld uitbracht. 

In de volgende paragrafen behandel ik de vraag welke verbeel-
ding de verzen van Jacob Cats en de geschilderde kamergezichten 
van het menselijk leven oproepen en met welke middelen dat is ge-
daan. Daarna zal ik kort ingaan op de vraag wat die voorstellings-
wereld te maken heeft met de toenmalige samenleving en wat de 
relevantie van deze verbeelding voor het huidige Nederland is.

1. Het menselijk huwelijk als sluitsteen van de Natuur

Men heeft ons gewend van de dichter [Jacob Cats], wiens 
werk twee eeuwen lang naast de Bijbel in geen huis ontbrak, 
met zekere verlegenheid als verontschuldigd te spreken. Wij 
vinden hem min of meer het enfant terrible van onze gro-
te tijd. Hij vertoont ons van die tijd een al te middelmatige 
hoogte die ons te laag schijnt, terwijl zijn onovertroffen popu-
lariteit bewijst, dat juist in hem het Nederlandse volk zichzelf 
terugvond zoals het wilde zijn. (Johan Huizinga, Nederland’s 
beschaving in de 17de eeuw, p. 89)

Ook los van het feminisme is de receptiegeschiedenis van Cats’ werk 
nogal wisselvallig geweest. Dat blijkt onder andere uit de woorden 
van Johan Huizinga in het zojuist aangehaalde citaat. Het is daarom 
goed om over die receptiegeschiedenis heen te stappen en ons tot 
de zeventiende-eeuwse bron zelf te wenden. Het eerste wat daarbij 
opvalt is dat Cats talloze malen verwijst naar de Natuur als basis van 
het huwelijksleven. Hij illustreert dat met het beeld van twee dadel-
palmen, zoals weergegeven in afbeelding 1.1. Wordt bij de dadel-
palm de samenkomst van vrouwelijke en mannelijke exemplaren be-
let, bijvoorbeeld omdat ze van elkaar zijn gescheiden door een beek 
of bouwwerk, dan verliezen beide bomen allengs hun levensvreug-
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de. Wordt het obstakel verwijderd, dan vinden ze elkaar en draagt 
de vrouwelijke boom volop vruchten. Deze metafoor onderstreept 
volgens Cats dat het huwelijk berust op een aantrekkingskracht die 
zowel levende als levenloze wezens van nature krijgen ingeplant. De 
natuurlijke genegenheid voor het andere geslacht maakt dat alle we-
zens naar hun wederhelft zoeken, dat ze streven naar een duurzame 
verbintenis en zich willen voortplanten (afb. 1.2). 

Daarmee sluit Cats’ vroegmoderne denken aan bij het antieke 
gedachtegoed. Hij ziet de Natuur als een wonderlijk, allesomvattend 
geheel waarbij de potenties, talenten en eigenschappen over twee 
geslachten zijn verdeeld. Het wonder houdt in dat er, gegeven de 
ongelijke naturen waarmee man en vrouw zijn begiftigd, een hech-
te, echtelijke band kan worden gesmeed en de Natuur vervolmaakt 
wordt. Maar terwijl de paarvorming zich bij alle andere schepselen 
vanzelf voltrekt, blijkt dat bij mensen een precaire aangelegenheid 
te zijn. Om een duurzaam huwelijk te smeden, moeten menselijke 
partners elkaars natuurlijke aard leren kennen en zich voorstellen 
hoe die verschillende eigenschappen ten goede kunnen komen aan 
hun huwelijk, hun nakomelingen, het huiselijk bedrijf en het geme-
nebest. Cats doet dat in zijn werk uitvoerig uit de doeken en onder-
bouwt het geheel met argumenten ontleend aan klassieke teksten, 
antieke mythen, Bijbelse passages, oude volkswijsheden en contem-
poraine debatten tussen Europese humanisten. 

Cats’ uitgangspunt is de gelijkwaardigheid van man en vrouw in 
christelijke zin: God heeft Eva immers niet geschapen uit Adams 
voet of hoofd, maar uit zijn zij. Daarom gaat de vrouw naast en sa-
men met haar man door het leven (afb. 1.3). Zoeken naar de juiste 
wederhelft is daarbij een voorname zaak. Het uitkiezen van een ge-
paste metgezel in termen van vergelijkbare leeftijd, rijkdom, status 
en gezondheid heeft vele voordelen (afb. 1.4). Iemand kiezen van je 
eigen soort biedt meer zekerheid dan een ongelijksoortige combina-
tie, aldus Cats. Een man die bewust een knappe maar domme vrouw 
kiest, vindt hij kortzichtig.

Het minnespel dat voorafgaat aan een huwelijk moet men met 
wijsheid afwikkelen, omdat het een oefenschool vormt voor het 
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echtelijk samen-leven. Om het huwelijk duurzaam te maken en het 
huiselijk bedrijf later in harmonie te kunnen bestieren (afb. 1.5), 
moeten vrijer en vrijster leren hoe ze het veertje samen heen en 
weer kunnen laten gaan (afb. 1.6). Het vrijen biedt een uitsteken-
de gelegenheid om zich in elkaars aard te verdiepen, de eigen ge-
moedsroerselen te leren kennen en zich rekenschap te geven van 
hun asymmetrie. De vrijer die onderhevig is aan zijn vurige aard 
(afb. 2.1), moet gaan beseffen dat hij het huwelijk niet ‘ruw en onge-
snoeid’ kan betreden, maar alleen ‘geëffend, bijgeschaafd en bevrijd 
van zijn jeugdige, wilde streken’. De vrijster die haar hunkerend 
oog laat dwalen, moet begrijpen dat zij alle losse en intieme om-
gang met jongelingen dient te vermijden, wil zij haar eer bewaren 
en zwangerschap voorkomen (afb. 2.2). Tegelijkertijd moeten beide 
partners elkaar leren kennen en zich de aard van de ander eigen ma-
ken (afb. 2.3 en 2.4). De vrijer moet niet alleen aan zichzelf denken, 
maar oog krijgen voor wat de vrijster beweegt. De vrijster op haar 
beurt moet niet alleen op de ander letten, ze moet zelfzuchtig wor-
den en aan zichzelf leren denken. Op deze wijze slaagt de Natuur 
erin om van de tegengestelde neigingen tussen vrijer en vrijster 
een stevige band te maken. Op die hechte knoop kan na de bruiloft 
het samenleven worden gebouwd (afb. 3.1). Voor Cats is de bruid 
het meest precaire personage: bij de altijd hachelijke overgang van 
eervolle maagd naar verstandige vrouw des huizes blijkt zij de be-
slissende schakel te zijn (afb. 3.2).

Zoals gezegd sluit Cats met zijn beschrijving van complementai-
re competenties, die de Natuur op vernuftige wijze heeft verdeeld 
over beide geslachten, aan bij het antieke gedachtegoed. Mannen 
zijn volgens hem van nature meer geneigd tot zwaar of gevaarlijk 
werk en ruwe bezigheden (oorlogsvoering, zeevaart, dijkaanleg, 
mensen straffen, reizen in de buitenlucht: afb. 3.3), terwijl vrou-
wen door de Natuur zijn begiftigd met de mogelijkheid kinderen te 
baren, met zorgzaamheid en met gevoel voor verfijnde bezigheden 
(kinderopvoeding, zorg voor de keuken, lezen, schrijven, tekenen: 
afb. 3.4). Het verrichten van werkzaamheden die de Natuur aan het 
andere geslacht heeft toebedeeld verstoort de natuurlijke orde, belast 
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beide geslachten en brengt het huwelijk uit balans. Overigens volgt 
daaruit niet dat vrouwen geen zitting kunnen of mogen hebben in 
openbare lichamen. Dat dit zelden gebeurt, is volgens Cats niet te 
wijten aan een of ander aangeboren gemis, maar aan dat wat in een 
bepaald land nu eenmaal gangbaar is. Hij meent dat het gemenebest 
er juist mee is gediend wanneer wijze vrouwen hun man in zaken 
van openbaar bestuur met raad en daad terzijde staan. 

Het huiselijk bedrijf zelf vooronderstelt twee domeinen die el-
kaar aanvullen en elk een eigen gezagvoerder kennen. Zowel de 
bezigheden van de man buitenshuis als die van de vrouw binnens-
huis worden door Cats onmisbaar geacht. De echtgenoot verdient 
de kost, nodig om het huis te stichten waarin zijn vrouw zich vrij 
kan bewegen. De echtgenote beheert huis en huisraad die voor het 
wel-leven van beide echtelieden nodig zijn. Het huiselijk domein 
wordt door de vrouw des huizes geleid en het is zaak dat ze haar 
werk met wijsheid bestiert. Met een waardige houding, rechte rug, 
langzame tred en het alziend oog bereikt zij haar natuurlijke doel. 
En dat geldt spiegelbeeldig ook voor de heer des huizes. Man en 
vrouw vervullen aldus asymmetrische maar complementaire rol-
len, waardoor het huiselijk bedrijf uitstijgt boven wat een eenling 
vermag. Tegelijkertijd moet de vitale bijdrage die beiden aan het 
huiselijk bedrijf leveren wederzijds worden erkend. Zo weet Cats op 
ingenieuze wijze zaken als natuurlijke aanleg, culturele gewoonten 
en redelijk verstand aan elkaar te knopen, waardoor de echtelijke 
band bekrachtigd zal worden. 

2. De gronden van het huiselijk bedrijf

Een van de belangrijkste zaken in een duurzaam huwelijk is de zorg 
voor de lichamelijke gezondheid van alle huisgenoten. Gezondheid 
staat of valt bij het evenwichtig gebruik van de juiste voeding – een 
gedachte waarmee Cats aansluit bij het antieke humorensysteem en 
bij een Arabische respectievelijk aristotelische opvatting van de Na-
tuur. Lichaamssappen als bloed, slijm, gele en zwarte gal, evenals 
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hun onderlinge verhouding, spelen in zijn denken een belangrijke 
rol. Welk voedsel iemand graag eet en welke spijs iemand slecht be-
komt, houdt met de aard van het lichaam verband. De kunst van 
het koken vraagt dan ook een uitgebreide praktische kennis van de 
verschillende soorten spijzen (zuivel, vlees, fruit, groenten, dranken, 
specerijen), hun herkomst (markt, weide, van overzee), het ritme der 
seizoenen, prijs, bewaar- en bereidingswijzen (stoven, braden, wec-
ken) en het gebruik van brandstoffen (afb. 3.5 en 3.6). Men dient 
ook te weten hoe de voedingstoffen gezond gecombineerd kunnen 
worden en hoe kruiden uit de eigen tuin gebruikt kunnen worden 
als medicijn. 

Gewapend met deze kennis van wat gezond en wat schadelijk is, 
kan de vrouw des huizes met zorg en aandacht haar gerechten be-
reiden. Aan haar de taak om de smaak en het welbevinden van haar 
echtgenoot en andere huisgenoten gade te slaan, hun verschillen-
de geaardheid te leren kennen en daar in haar kookkunst rekening 
mee te houden. Overigens betekent dat niet dat de man een vrij-
brief heeft om zijn vraatzucht bot te vieren of allerlei eisen aan het 
voedsel te stellen. Hij moet zonder morren eten wat de pot schaft. 
Zo zijn man en vrouw op elkaar aangewezen: verstandig koken en 
samen de maaltijd gebruiken draagt bij aan het bestendigen van 
hun huwelijk. 

Ook op geestelijk terrein kunnen echtelieden hun banden verste-
vigen, mits zij hun hartstochten de baas worden. Brullende mannen 
die hun vrouw harde klappen geven, tierende vrouwen die hun man 
met nagels en vuisten bewerken: Cats bekritiseert ze als kwalijke, 
ongetemde lieden die enkel tweedracht zaaien. Gekijf, geschreeuw 
en gescheld, felle blikken, vinnige ogen, schuimbekkende lippen 
en bijtende woorden laten het huwelijk op zijn grondvesten trillen. 
Kwade driften en heftige passies hebben volgens hem al menig man 
en vrouw tot monster gemaakt. Het ontbreekt in zijn werk niet aan 
vrouwenkwellers en manwijven, jaloerse hellevegen en nurkse huis-
tirannen die niet begrijpen waar het in een huwelijk om draait. Hij 
gaat dan ook uitgebreid in op de innerlijke oefeningen die zowel man 
als vrouw moeten verrichten om te leren hoe men tijdens het huwe-
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lijk de zinnen kan bewerken. De Natuur heeft in elk lichaam een 
ingeboren vuur geplant dat de geesten in beweging brengt en de 
gemoederen beroert. 

In beide geslachten zijn driften actief, maar ze werken wel anders 
uit. De zwakte van de man is dat hij gemakkelijk wordt overmeesterd 
door zijn harde, onstuimige aard en gekweld wordt door brandende 
begeerte. De zwakte van de vrouw is dat zij snel door allerlei lus-
ten wordt overmand, met name tijdens zwangerschap. Mannen en 
vrouwen die zich daaraan overgeven, zijn volgens Cats erger dan 
wilde dieren, omdat ze niet gebruikmaken van het verstand en de 
wil waarmee de Natuur hen als mens heeft begiftigd. Daarom is het 
een eervolle zaak als de vrouw dagelijks in haar hart kijkt, aan zelf-
onderzoek doet en zich afvraagt of ze goed heeft gehandeld. Daarom 
verwerft de man achtbaarheid als hij bij zichzelf te rade gaat, telkens 
de strijd met zichzelf aanbindt en zijn vleselijke verlangen omzet in 
geestelijke kracht. Beide partijen zijn gebaat bij zelfinzicht, zelfbe-
stuur en zelfhandhaving. 

Met een wijs beleid kunnen de echtelieden dus hun kwade ge-
moedsroerselen in goede banen leiden. Het regeren of temperen van 
de hartstochten ziet Cats als een niet-aflatende taak, waarbij men 
in aristotelische zin het midden tussen twee uitersten moet zoeken. 
Het juiste evenwicht tussen rede en begeerte kan slechts tot stand 
komen door onophoudelijke oplettendheid. Is de eigen ziel eenmaal 
‘in rust’ en ‘in balans’ gebracht, dan kan het natuurlijke tempera-
ment van de wederhelft op gepaste wijze worden bijgestuurd. 

Cats geeft beide echtelieden eenzelfde raad: neem de ander zijn 
of haar zwakheden niet kwalijk, bind oog en oor tijdelijk toe omwille 
van de lieve vrede. Nuchter zijn, geduld oefenen, de zinnen buig-
zaam maken en trouw schenken – dat zijn bij uitstek de manieren 
waarop men zich neigt naar de persoon aan wie men het hart heeft 
verpand. Door een inspanning van beide zijden zullen de echtelie-
den hun liefde zien groeien. Ze zullen elkaar hun gedachten toever-
trouwen, elkaar nader komen en de scherpe kantjes wederzijds laten 
verdwijnen. Dat alles maakt dat het huis een vredig oord wordt en 
het echtelijk bed een haven van rust.
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De voortplanting, door Cats het ‘echtelijk zaaiwerk’ genoemd, 
beschouwt hij als het wonder van de Natuur bij uitstek. Dat man 
en vrouw elkaar van nature begeren, ziet hij als een geschenk Gods. 
Het echtelijk samenkomen, het verlangen van de man naar de vrouw 
evenals de begeerte van de vrouw jegens de man en daarmee naar 
een kind, ziet Cats als een teken dat de goddelijke ratio bij de voort-
planting werkzaam is. In het scheppen van een kind komen de men-
sen hun Schepper nabij. In de bijslaap, mits die niet al te uitbundig 
is, vervult het echtpaar zijn goddelijke plicht om de natuurlijke orde 
voort te zetten. Zij doen dat niet alleen door één lichaam te worden, 
maar ook door ouders te worden van nakomelingen. 

Daarom noemt Cats het echtelijke bed een tempel van de trouw. 
En ook hier gaat het erom elkaar tegemoet te komen en wederzijds 
rekening te houden met ieders Natuur. Hoewel de man buitenshuis 
zijn eigen baas is, mag hij zijn driften niet de vrije loop laten. Zijn 
lichaam behoort toe aan zijn echtgenote, dus moet hij zich vrijwillig 
tot zijn eigen huis beperken. Als tegenprestatie voor het offer dat de 
man zijn echtgenote op die manier brengt, moet de vrouw haar man 
regelmatig ter wille zijn. Het samen slapen is dan ook iets wat de 
vrouw moet leren. De man dient zich op zijn beurt naar het maan-
delijkse ritme van zijn vrouw te voegen. Hij moet begrijpen dat zijn 
frequentie niet de hare is. Ten slotte raadt Cats man en vrouw aan 
om na het echtelijke werk nog wat rustig na te praten, omdat dit hun 
onderlinge band ten goede komt. 

Al met al beschouwt Cats het huwelijk als de sluitsteen van de 
Natuur: het biedt aan beide geslachten de mogelijkheid om hun ver-
schillen in natuurlijke neiging of aangeboren eigenschappen op een 
waardige en eervolle wijze in te zetten, zodat het voortbestaan van 
henzelf, hun nakomelingen en het gemenebest wordt gediend (afb. 
4.1). In feite heeft de wederzijdse afhankelijkheid volgens Cats drie 
voordelen. Ten eerste biedt dit verbond beide partijen bescherming 
waar het hun zwakke kanten betreft. Ten tweede geeft het de echtge-
noten een hulpmiddel in handen waarmee ze elkaar kunnen sturen, 
om zo de ander van kwade gedachten en verkeerde handelingen af te 
houden. De vele verknopingen zorgen voor een stevig huwelijk dat 
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wel een stootje kan hebben. Ten derde is een huis waar onrust heerst 
niet gebaat bij een scheiding van tafel en bed. Want dan ontnemen 
man en vrouw zichzelf de belangrijkste middelen om het huwelijk bij 
te sturen en komt de ontbinding van het huis naderbij. Verzoening is 
alleen mogelijk wanneer beide echtelieden de handen uit de mouwen 
steken en elkaars hartstochten op waarde schatten. Praktisch han-
delen vormt in de ogen van Cats het meest adequate middel om rust 
en vrede te bewaren. 

Het zijn misschien stuk voor stuk geringe zaken die zich in het 
huiselijk bedrijf aandienen, maar samen brengen ze een werk zonder 
weerga tot stand. Daarbij gaat het niet alleen om het wel-leven en 
de gezondheid van de gezinsleden. Met de orde dan wel de chaos in 
het huiselijk bedrijf staat of valt het voortbestaan van het huis als 
geheel. Gehuwd zijn is dan ook geen lichtvaardige zaak, aldus Cats: 
het huwelijk is een gewichtig werk waarbinnen minieme zaken vaak 
grote gevolgen hebben. Deze huiseconomie, die steunt op de kennis 
en ervaring van vrouw en man, zorgt voor de veerkracht en steun die 
in de vroegmoderne tijd zonder meer noodzakelijk waren, gegeven 
de talloze onzekerheden, ongemakken en gevaren die het toenmalige 
leven voor iedereen in petto had. 

3. De vroegmoderne context

Het besef dat het leven in de vroegmoderne tijd vele existentiële 
gevaren kende, klinkt duidelijk door in de door Cats geschetste ver-
beelding van het huwelijk. De herinneringen aan het vele bloed dat 
tijdens het verdedigen van de Republiek was gevloeid, waren nog 
vers. En hoewel de Hollandse burger van de zeventiende eeuw dank-
zij de bloeiende handel geen echte honger meer kende, dook onze-
kerheid over de voedselvoorziening van tijd tot tijd op. In elk geval 
ging achter de voorstelling van een even plotselinge als tijdelijke 
overvloed de vrees voor een tijd van schaarste en gebrek schuil. Bo-
vendien moest er nog altijd strijd tegen het water worden gevoerd, 
want dijkdoorbraken en overstromingen waren verre van denkbeel-
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dige gevaren. Het tij van het leven kon plotseling keren, en de mens 
die zich dat niet realiseerde was een dwaas, aldus Cats. Hoewel de 
Republiek dus een relatieve rust kende, bracht het dagelijks bestaan 
wel degelijk grote onzekerheden met zich mee. Bij ontstentenis van 
een overheid die met haar voorzieningen bepaalde veiligheidsga-
ranties en rechten bood, was men in de vroegmoderne tijd vooral 
aangewezen op zichzelf en anderen in de directe nabijheid. Daarom 
was de kunst van het ‘wel-leven’ zo cruciaal. Het was zaak om het 
leven met wijsheid in te richten. In de woorden van Cats: ‘’t Is kunst 
te leven!’

Het is dan ook niet vreemd dat Cats’ aandacht voor de basale 
levensbehoeften, zoals onderdak, voedsel, kleding, warmte, licht 
en het bewaken van grenzen, ook te vinden is in geschriften van 
andere Europese auteurs uit zijn tijd. Dat geldt eveneens voor zijn 
beschrijving van situaties waarin het noodlot toeslaat en de mens 
geconfronteerd wordt met ziekten, pijn, gebreken en ouderdom. De 
plotselinge dood van een kind, een vader die op reis het leven laat: 
het zijn levenservaringen die Cats regelmatig bespreekt. Tegelijker-
tijd moet men God danken als het lot erbarmen had. Zoals zwangere 
vrouwen die ‘buitengewoon verheugd zouden moeten zijn, omdat 
God hen veilig verlost heeft’. Wie in wijsheid leeft, zal beseffen hoe 
dicht leven en dood bij elkaar liggen. Alle voorstelbare gevaren kun-
nen zich vandaag nog aandienen. Gaan slapen, opstaan, uit huis ver-
trekken en weer thuiskomen: steeds kan het de laatste keer zijn. Om 
die reden moet men zich levenslang oefenen door zich de dood in 
te scherpen. Door de aangeboren ongelijkheid tussen mensen (niet 
iedereen beschikt over dezelfde talenten, competenties en lichaams-
krachten) moet men beseffen dat goed geregelde verbintenissen juist 
dan nodig zijn. 

De relevantie van dit alles beperkte zich uiteraard niet tot het ge-
bied dat nu Nederland heet. Het hiermee samenhangende complex 
van vragen stond van oudsher bekend als de ars bene vivendi. Men 
beschouwde het als een onderdeel van de praktische ethiek, zoals die 
in eerste instantie door Aristoteles werd geconcipieerd en tijdens de 
Middeleeuwen opkwam in het Europese denken. Centrale kwesties 
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waren onder meer hoe men in waardigheid leeft, hoe men het leven 
aan de volgende generatie dient door te geven, hoe men samenleeft 
met anderen, welke plaats God in het leven inneemt en hoe geluk 
kan worden verworven. De kunst van het ‘wel-leven’ vooronderstel-
de dat men niet alleen het goede kende, maar dit ook daadwerkelijk 
in de praktijk bracht. 

Met zijn pleidooi voor het huwelijk en zijn aandacht voor ge-
zondheid en vruchtbaarheid, de huisvrouw-moeder en het opvoeden 
van kinderen stond Jacob Cats in het vroegmoderne Europa dan ook 
niet alleen. Zijn beschouwingen over matrimoniale zaken en onder-
wijs aan meisjes deelde hij met christelijke humanisten als Deside-
rius Erasmus (1533) en Dirck Volkertsz. Coornhert (1585). We komen 
deze thematiek eveneens tegen bij andere Europese auteurs die over 
het huwelijk schreven, zoals Le Ménagier de Paris (ca. 1393), Chris-
tine de Pisan (1405), Leon Battista Alberti (1434-43), Fray Luis de 
León (1583) en William Perkins (1609). 

Uit al die geschriften blijkt dat men zich in de vroegmoderne tijd 
nieuwe voorstellingen van het huwelijk en gezinsleven ging maken. 
Wat men zocht was een voor beide kanten profijtelijke manier van 
samenleven waarbij de van nature aanwezige vermogens van man en 
vrouw ten volle werden benut. In plaats van twee ‘een-zame’ figuren 
die hun talent verspilden en daarmee hun leven riskeerden, bood 
‘twee-zaamheid’ of paarvorming de beste kansen in de strijd om het 
bestaan. Als deel van een echtpaar waren beide partners veel beter 
af, concludeerden de meeste vroegmoderne auteurs. Door zich aan 
huis te binden, konden man en vrouw zich voortplanten en hun be-
zittingen laten groeien. De ‘gedomesticeerde’ man kon met behoud 
van eer en waardigheid zijn talenten te gelde maken en zijn vrouw in 
haar huis een eigen vrijheid schenken. De ‘geleerde’ vrouw kon met 
behoud van haar schaamte haar talenten ontwikkelen en investeren 
in het huiselijk bedrijf, en zo haar man aan zich binden. 

Hoewel alle genoemde auteurs zochten naar een manier om de ge-
slachten profijtelijk aan elkaar te koppelen, pakte het evenwicht tussen 
man en vrouw in hun voorstellen niet steeds hetzelfde uit. Er werden 
in Europa nu eenmaal verschillende accenten gelegd. Sommigen vat-
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ten de man op als pater familias: degene die uiteindelijk verantwoor-
delijk is voor het huishoudelijk bedrijf en de familiezaken, ook als hij 
de supervisie daarover aan zijn echtgenote had gedelegeerd. Anderen 
benadrukten de onderworpenheid van de vrouw: ze beschouwden 
huishoudelijke werkzaamheden en echtelijke plichten als het offer dat 
de vrouw voor haar echtgenoot moest brengen. Wel onderstreepten 
deze auteurs dat de echtgenoot dan de plicht had om zijn vrouw te 
beschermen, voeden, kleden en lief te hebben. Er blijkt dus een zekere 
Europese differentiatie te zijn als het gaat om de vraag wat de optimale 
combinatie van ongelijke naturen binnen het huwelijk is. 

Wat de schrijvers met elkaar deelden is het idee dat het binden 
van complementaire naturen en talenten, van sterke en zwakke eigen-
schappen, voor het huwelijk noodzakelijk was. Daarbij valt op dat veel 
auteurs de hiërarchie tussen man en vrouw benadrukten, dat ze die in 
het voordeel van de man uitlegden en dat het doel van wederkerigheid 
vooral buiten het huwelijk lag. Het ging deze auteurs vooral om het 
voortbestaan van de familie en om het verwekken van nageslacht, het 
vermeerderen van bezittingen of het verbreiden van het Woord Gods. 

Kenmerkend voor Cats’ verbeelding lijkt mij daarentegen dat hij 
het duurzame huwelijk als doel in zichzelf zag. Hij greep alles aan 
om te bereiken dat het huiselijk bedrijf vanuit beider wijsheid zou 
worden bestuurd, dat zowel de man als de vrouw hun aangeboren 
talenten konden ontplooien en dat het huwelijk beide partijen een 
beter leven zou bieden. Cats vatte het volmaakte huwelijk op als een 
‘wondere smederij’ van mensen. Hij zag het als een kweekvijver voor 
deskundig bestuur en als een fundament waarop vervolgens steden 
tot bloei konden komen. Zonder dergelijke wijze en sterke huwelij-
ken zouden volgens hem noch de burgerlijke samenleving, noch de 
kerk kunnen bestaan. 

4. Echtelijk evenwicht en de welsprekendheid

Uit het voorgaande blijkt dat Cats in zijn verbeelding van het hu-
welijk een aantal klassieke natuurfilosofische concepten verwerkte. 
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Overigens beperkte zijn vertrouwdheid met de klassieken zich niet 
tot de inhoud: ze raakte ook de vorm waarin hij die inhoud voorleg-
de aan de lezer. Zo maakte hij veelvuldig van retorische technieken 
gebruik, wat ongetwijfeld heeft bijgedragen aan de enorme popula-
riteit die zijn werk in het zeventiende-eeuwse Holland genoot. Het 
is daarom niet vreemd dat het eerste deel van zijn Alle de Wercken 
opent met een gravure waarop hijzelf is afgebeeld als redenaar die 
zijn werk presenteert (afb. 4.2). 

Cats richtte het woord het vaakst tot de vrouw, hoewel hij zich 
ook regelmatig tot de man wendde. Bij sommige zaken – waar de 
man buiten staat – sprak hij namens zijn vrouw, Elisabeth van Val-
ckenburg (1579-1630). Cats was zich terdege bewust van het feit dat 
de positie, de stem en het karakter van de auteur van invloed is op 
de geloofwaardigheid van het betoog (ethos). Ook nam hij een be-
langrijke retorische regel in acht door zo veel mogelijk gebruik te 
maken van eenvoudige taal, zeker wanneer het alledaagse thema’s 
betrof. Verder wist hij de lezer(es) welwillend te maken door be-
paalde emoties bij hen aan te spreken (pathos). Hij mocht graag een 
lachwekkende anekdote vertellen of een geschiedenis die tranen los-
maakte. Hij was zeer bedreven in het toepassen van een moverende 
techniek waardoor de lezer zich betrokken voelt bij het betoog en 
doorgaat met lezen. Niettemin sprak Cats ook tot het verstand door 
argumenten pro en contra een bepaald idee te noemen en deze uit 
te bouwen tot een ethisch betoog (logos). Ten slotte spreidde hij de 
nodige eruditie tentoon, wat niet alleen blijkt uit de waaier aan ver-
tellingen die hij aan de Bijbel ontleende, maar ook uit de manier 
waarop hij bepaalde (on)deugden weergaf in de vorm van persona-
ges uit de klassieke mythologie. Al met al krijgt de lezer veel spreek-
woorden en volkswijsheden voorgeschoteld alsmede tal van citaten 
ontleend aan Saraceense, Griekse of Romeinse auteurs en Franse of 
Engelse schrijvers.

Om te begrijpen waar de overtuigingskracht van Houwelick in 
schuilt, moeten we een blik werpen op de structuur van Cats’ uit-
eenzetting. Op macroniveau volgt zijn werk de chronologie van het 
vrouwenleven, die van jong meisje naar bejaarde vrouw voert. Dit 
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loopt parallel aan de levenstrap die mensen in hun leven beklimmen 
en afdalen: ze beginnen in hun jeugd onderaan, klimmen vervolgens 
op, staan als gehuwd echtpaar met kinderen bovenaan de trap en 
dalen daarna weer af om uiteindelijk onderaan in het graf te eindigen 
(afb. 4.3). Cats koppelt de levensfasen van de vrouw aan de vier sei-
zoenen (weergegeven in gravures), het verloop van de dag (de baan 
van de zon volgend) en het ’s ochtends openen en ’s avonds sluiten 
van de gordijnen. 

Op het microniveau van de afzonderlijke zinnen maakt hij fre-
quent gebruik van literaire procedés, zoals herhaling en omkering, 
kruising en parallellie, oppositieparen (licht-donker, hoog-laag, 
rein-vuil, goed-kwaad, oud-jong) en het herhalen van uitroepen zo-
als ‘Siet!’, ‘Ach!’, ‘O!’ of ‘Eylaes!’ Al deze formele middelen en literai-
re technieken brengt Cats in stelling om zijn verhaal op te bouwen, 
zodat een complex stramien van nuances ontstaat. Hij gebruikt ook 
graag een reeks van alternerende stellingen waardoor de lezer in 
staat wordt gesteld om een bepaalde kwestie vanuit meerdere kanten 
te bezien. Typerend is zijn behandeling van een bepaalde thematiek 
waarbij hij deze achtereenvolgens bespreekt vanuit het echtpaar [1], 
de vrouw [2], het echtpaar [3], de man [4] en wederom het echtpaar 
[5]. Op die manier behandelt Cats een grote variatie aan onderwer-
pen, waarbij complementaire uitspraken over man en vrouw niet 
zelden pagina’s ver uit elkaar liggen.

Deze aanpak was hoogst effectief. Wie Houwelick vandaag de 
dag leest, wie zich laat meevoeren door zijn retorica of de ritmiek 
en de meanderende betoogtrant met een open geest volgt, raakt als 
vanzelf tot ‘de middelmaat’ die Cats voor ogen stond. Dat was in 
elk geval mijn eigen ervaring nadat ik het werk meerdere malen had 
gelezen. Door het volgen van de tekst raak je als lezer verzeild op 
allerlei hoogten of kom je terecht in diepe dalen, maak je vele vor-
men van vreugde en verdriet mee, terwijl je ook gevoelens van angst 
en boosheid ervaart. Het gevolg van deze werkwijze is dat de lezer 
aan het einde van het traject over een uitgebalanceerde voorstelling 
van zaken beschikt. Cats stelt alles in het werk om een verbeelding 
van het huwelijk op te roepen waarin man en vrouw, gegeven hun 

Waartoe is Nederland op aarde boek 1.indd   131 13-12-17   15:15



132 h ei di  de m a r e

ingeboren eigenschappen, op harmonieuze wijze van het leven iets 
goeds weten te maken. Door de eigen Natuur en die van de ander 
te leren kennen, elkaar te beschermen en elkaar ruimte te geven, 
kan – zo suggereert Cats – het alledaagse ‘samen-leven’ duurzaam 
worden.

Deze verbeelding wordt in de eerste plaats opgeroepen met be-
hulp van taal, maar wordt visueel versterkt door de talrijke gravures 
van Adriaen van de Venne (1589-1662) die Cats’ werk bevat. Het 
geheel laat ons zien dat een overtuigend idee over de omgang van 
vrouw en man niet alleen berust op verstandelijke argumenten, 
maar evengoed op opgeroepen gevoelens of aansprekende beelden. 
Analoog daaraan kan ook de zeventiende-eeuwse schilderkunst in 
een ander licht worden bezien. 

5. De zichtbare wereld en het ‘kamergezicht’

Essentiëler eigenschap [van de Nederlandse schilderkunst] 
was dat intensieve behagen aan de dingen in hun uiterlijke 
gedaante, dat ongeschokte geloof in de werkelijkheid en be-
langrijkheid van al het aardse, dat buiten elk filosofisch realis-
me om, aan onze zeventiende-eeuwse geesten eenvoudig als 
levenslust en belangstelling voor de dingen bewust was. (Jo-
han Huizinga, Nederland’s beschaving in de 17de eeuw, p. 109)

De bekende zeventiende-eeuwse ‘binnenhuistaferelen’, die sinds de 
jaren zeventig van de vorige eeuw talloze keren zijn tentoongesteld, 
illustreren dat Jacob Cats in het vroegmoderne Holland zeker niet 
de enige was die grote belangstelling had voor het alledaagse leven in 
huwelijk en gezin. De grote vraag is wat we op dit soort schilderijen 
nu eigenlijk zien. De gangbare kunsthistorische interpretaties lopen 
daaromtrent nogal uiteen. De eerste opvatting is dat deze schilde-
rijen zeer geslaagde afbeeldingen zijn van de toenmalige realiteit, 
zodat je via schilderijen als het ware een inkijkje in het huiselijk le-
ven van de toenmalige Hollandse burgerij krijgt. Een tweede op-
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vatting is dat het hierbij vooral gaat om symbolische betekenissen 
waarbij de getoonde personen, voorwerpen of situaties voor morele 
(on)deugden of seksuele gedragingen staan. Veel historici hanteren 
beide zienswijzen en gebruiken deze schilderijen om de toenmalige 
positie van vrouwen of het gezinsleven te illustreren. Of ze leiden uit 
de manier waarop interieurs zijn weergegeven af hoe de huizen er 
destijds hebben uitgezien. De vermeende seksuele of morele symbo-
liek beschouwt men als indicatie van hoe er in die tijd over man en 
vrouw werd gedacht. 

De moeilijkheid is evenwel dat men deze schilderijen in de eerste 
plaats opvat als afbeeldingen van een andere (fysieke, sociale of mo-
rele) realiteit en niet als een specifieke manier waarop het huiselijke 
leven in de zeventiende eeuw werd verbeeld. In mijn eigen onder-
zoek ben ik tot de conclusie gekomen dat dit laatste een meer cor-
recte benadering is. Ik weet me daarbij gesteund door de zienswijze 
die Huizinga in het zojuist gegeven citaat heeft verwoord, maar ook 
door bevindingen van kunsthistorici als Alpers, Van de Wetering, 
Swan en Bredekamp. Wat hen betreft, gaan deze geschilderde voor-
stellingen vooral over het verbeelden van de zichtbaarheid. Met hen 
beschouw ik dergelijke taferelen in de eerste plaats als met pigmen-
ten belegde vlakken, voortgebracht door het nauwgezet observeren 
en ontleden van de Natuur, van de zichtbare wereld in al haar uiter-
lijke gedaanten. Dat spoort overigens geheel met de manier waarop 
destijds over de kunst van het schilderen als kennissysteem werd 
gedacht en die in tal van boekwerken is vastgelegd. Ter illustratie 
daarvan kan een enkel voorbeeld worden genoemd.

Aan het begin van zijn omvangrijke geschrift over de regels van 
de kunst van het schilderen, zegt de al genoemde Samuel van Hoog-
straten dat de schilder die een ei wil schilderen allereerst de zicht-
bare eigenschappen van dat ei moet leren kennen. Omdat de Natuur 
door het presenteren van vormen en kleuren zélf schildert, dient de 
schilder de uitwendige kwaliteiten van de eierschaal te onderzoeken 
en die kennis vervolgens in verf om te zetten, zodat een waarachtig 
gelijkende voorstelling van een ei ontstaat. Hij moet op deze manier 
van elke gestalte haar verschijningsvorm leren kennen, in termen 
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van licht en schaduw, tint en verzadiging, hoek en ronding. Om zich 
in die visuele kennis te bekwamen, kan alles in de Natuur worden 
gebruikt: zee en lucht, heuvels en rivieren, wolken en storm, bomen 
en bloemen, dieren en mensen, herfst en lente, stad- en landschap-
pen, markten en bouwwerken. Wie leergierig is, ontwaart in de Na-
tuur, gegeven haar vormenscala en omvangrijke kleurenfamilie, alle 
dagen rijkdommen en kleinoden die bekeken willen worden. 

Nu was Van Hoogstraten niet de enige die schilders aanspoorde 
om hun ogen de kost te geven, gestalten te ontleden in hun beeld-
elementen en zich te oefenen in het natekenen of schilderen van dat-
gene wat de wereld ons laat zien. Vanaf begin vijftiende eeuw stelde 
men de kunst van het tekenen en schilderen in Europa op allerlei 
manieren geordend te boek. In Italië gebeurde dat door auteurs als 
Leon Battista Alberti en Leonardo da Vinci, terwijl dat in Holland 
naast Van Hoogstraten ook door Carel van Mander en Philips Angel 
werd gedaan. Deze belangstelling voor de zichtbare wereld beperkte 
zich ook niet tot het domein dat we tegenwoordig ‘schilderkunst’ 
noemen. Kenmerkend voor de periode 1400-1700 is dat men alles 
wat zich in de wereld voordeed observeerde, inventariseerde en vast-
legde in schets, tekening, gravure, houtsnede of schildering. Zo ont-
stond langzaam maar zeker een omvangrijk beeldarchief waarmee 
de toenmalige wereld visueel in kaart werd gebracht. In tekenboeken 
werd die visuele kennis geordend, geclassificeerd en overgedragen, 
waardoor nieuwe beeldformaties konden ontstaan. Die langdurige 
en arbeidsintensieve doorgronding van de zichtbare wereld door 
graveurs, ingenieurs, tekenaars en schilders droeg bij aan datgene 
wat de wetenschapshistoricus Floris Cohen jaren geleden typeerde 
als de ‘wereld van de precisie’. Het vroegmoderne Europa investeer-
de massaal in de nauwgezette waarneming en vastlegging van na-
tuurverschijnselen en in de daarmee samenhangende ambachtelijke 
handvaardigheden. Het leidde tot een almaar groeiende voorraad 
praktische en empirische kennis van de Natuur die tot een voorlopig 
hoogtepunt kwam in de wetenschappelijke revolutie. 

Overigens bestond er tussen Zuid- en Noord-Europa wat dat 
betreft weinig verschil. Schilders stonden via het Rijndal met elkaar 
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in contact, reisden heen en weer en legden hoogstens regionaal an-
dere accenten. Een van die accentverschillen betreft de thematiek 
die werd verbeeld. Italiaanse schilders gebruikten hun kennis van de 
Natuur en hun visuele vaardigheden vooral voor het schilderen van 
Bijbelse en mythologische taferelen. Deze verhalen boden duidelij-
ke aanwijzingen over het aantal figuren, de relevante voorwerpen, 
het seizoen, de locatie waarin een gebeurtenis zich afspeelde of de 
aard van de stoffen die ermee gemoeid waren. Omdat daarover geen 
misverstand bestond, konden de schilders zich op hun eigen taak 
concentreren, te weten het vervaardigen van een geschilderde voor-
stelling waarin het mythologische of Bijbelse verhaal werd verbeeld. 

Hollandse meesters gebruikten hun kennis van de Natuur en 
hun visuele vaardigheden vooral voor het schilderen van voorstel-
lingen die het alledaagse leven verbeeldden. Zoals Jacob Cats zich 
inspande om een beeld te geven van wat een duurzaam huwelijk was, 
zo richtten de vele schilders van kamergezichten zich op datgene wat 
hun ogen in de alledaagse wereld aantroffen. Hun huiselijke taferelen 
demonstreerden een intense aandacht en hoge waardering voor al 
die ‘gewone’ objecten en gestalten die het gewone leven vorm gaven. 
Daarom werden hun schilderijen bevolkt door kleurrijke gestalten 
van uiteenlopende textuur en gedaante – en daartoe behoorden zo-
wel levenloze huisraad en architectuur als flora en fauna, vrouwen, 
kinderen en mannen druk doende met hun dagelijkse bezigheden. 

6. Schilderkunst als visuele retorica

De nauwgezette observatie van de zichtbare wereld verklaart ook 
waarom er veel aandacht was voor de verschillen in menselijke licha-
men. De belangstelling van deze schilders ging uit naar de visuele 
kenmerken van jong en oud, vrouw en man, baby’s en jonge kinderen. 
Maar evengoed naar de wijze waarop je mensen moest verbeelden 
die op een stoel zitten, rechtop staan, zich over een wieg heen buigen, 
een boek lezen, brood snijden, een appel of citroen schillen, een be-
zem vasthouden, hun linnengoed opbergen, de vloer vegen, een kip 
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plukken of speelkaarten vasthouden (zie beeldpagina’s 5 t/m 8). Wat 
schilders verbeeldden was de manier waarop mensen elkaar de hand 
schudden, een baby de borst geven, een hond of kat vasthouden of aai-
en – allemaal triviale zaken die desondanks in de Hollandse Gouden 
Eeuw de moeite van het bekijken en schilderen waard werden geacht. 

Wat zich in deze brede belangstelling voor triviale dingen ma-
nifesteert, is de wil om zichtbaar te maken wat iemands subtiele ge-
moedsroerselen zijn (afb. 5.2, 8.1) of te tonen wat ‘carnaty’ eigenlijk 
is: de menselijke lichaamskleur die nimmer egaal is en altijd samen-
hangt met leeftijd, geslacht, afkomst, iemands werkzaamheden of 
emoties, maar ook weersinvloeden als zon en koude (afb. 6.4). Het 
feit dat de toenmalige schilders ons ervan kunnen overtuigen dat 
satijn er heel anders uitziet dan fluweel, dat keramiek anders glimt 
dan glas, berust op hun kennis van kleurschakeringen en van de 
wijze waarop een holle of bolle vorm zich kromt. Dan blijken en-
kele goed geplaatste gele en rode penseelstreken ‘vuur’ op te kun-
nen roepen. Dat het schildersoog een voorkeur had voor objecten, 
gestiek en texturen die visueel uitdagend waren, zorgde er ook voor 
dat sommige dingen uit het dagelijks leven vaker werden geschilderd 
dan andere. Kostbare stoffen en Chinees porselein boden de schilder 
bij uitstek de gelegenheid om zijn meesterschap te tonen. Dat deze 
luxeproducten veelvuldig zijn geschilderd betekent dus niet dat deze 
voorwerpen ook daadwerkelijk in groten getale aanwezig waren in de 
Hollandse interieurs (afb. 5.3, afb. 8.2). 

Vanwege deze belangstelling is het begrijpelijk dat schilders veel 
aandacht schonken aan de werking van licht en donker. Zo zien we 
dat op schilderingen patronen van lichtval en schaduwwerking zijn 
toegevoegd, die ons de natuurlijke effecten tonen van weerkaatsing 
of weerspiegeling. De talloze spiegels en gebrandschilderde vensters 
die werden afgebeeld, onderstrepen die fascinatie voor het waar-
neembare, zoals ook stoelen bruikbaar zijn om kennis van de licht-
reflectie te demonstreren (afb. 5.4). Dat heeft menig kunsthistoricus 
op het verkeerde been gezet. Neem bijvoorbeeld de bekende schil-
derijen van Jan Steen waarin hij rommelige huishoudens laat zien. 
Die doeken zijn door iconologen als morele boodschappen geduid. 
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Het is niet voor niets dat de uitdrukking ‘een huishouden van Jan 
Steen’ verwijst naar een asociaal huishouden waarin grote wanorde 
heerst. Maar het is zeer de vraag of die symbolische betekenis voor 
Steen op de eerste plaats kwam. Als schilder had hij vooral de taak 
een tafereel op meesterlijke wijze te schilderen en daarbij was het 
gebruik van bekende spreekwoorden enkel een handige aanleiding. 
Zijn beheersing van oog, verstand en hand laat zich kennen in de 
manier waarop hij gestalten en voorwerpen vanuit verschillende 
hoeken laat zien en zo de visuele kwaliteiten ervan onder de aan-
dacht brengt. Daarom schildert hij niet één eierschaal, krakeling of 
pijpenkop, maar vaak een hele reeks (afb. 8.3). 

Dit streven treffen we ook aan bij zijn collega’s. Veel zeventien-
de-eeuwse schilders groepeerden hun objecten op een manier die 
vooral te maken had met de ordening daarvan op het platte vlak en 
niet zozeer met de manier waarop kamers feitelijk waren ingericht 
(afb. 5.3). Tegelvloeren, vensterpartijen, gordijnen en geopende deu-
ren zijn daarbij erg behulpzaam en vervullen een centrale rol in de 
compositie van het geheel. De kijker laat zich gemakkelijk misleiden 
door te denken dat het bij dergelijke composities gaat om een per-
spectivisch correcte afbeelding van de toenmalige driedimensionale 
realiteit. In werkelijkheid gaat het om de manier waarop de schilder 
bepaalde, aan de zichtbare wereld ontleende elementen volgens de 
regels van de kunst op het platte vlak samenbrengt. 

Wie de bekende ‘kamergezichten’ op deze manier analyseert als 
producten van een schilderkunstige discipline, zal vaststellen dat 
hun zogenaamde realisme nogal misleidend is. De getoonde situa-
ties, personages en voorwerpen zien er inderdaad heel ‘natuurlijk’ 
uit, maar soms zijn er objecten, kledingstukken of lichaamshoudin-
gen die weinig met de toenmalige realiteit van doen hebben gehad. 
Neem bijvoorbeeld de vreemd gevormde linnen tafellakens, de wel 
heel ruim vallende japonnen of de draperieën die deze taferelen 
soms omlijsten. Deze aberraties onderstrepen dat de geschilderde 
taferelen geen registraties zijn van wat er in veel gewone Hollandse 
huishoudens te vinden was, maar bewijzen vooral dat de schilder 
over vakkennis beschikte en dat hij die wilde demonsteren met verf 
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en toets. Namelijk hoe stof op een bepaalde wijze plooit, welke glans 
deze heeft en welke verspringende patronen van licht en schaduw 
daarbij optreden.

Dat maakt volgens mij dan ook de kern van het schilderen in de 
Hollandse zeventiende eeuw uit: deze schilders konden kennelijk de 
meest subtiele visuele verschillen en kleurnuances onderscheiden in 
de hen omringende wereld en wisten dat met pigmenten en penseel-
streken over te brengen op het doek. Dit betekent niet dat hun mees-
terschap zich steeds op dezelfde wijze uitte. Sommigen werkten met 
minieme penseelstreken, de zogeheten fijnschilders wier werk je van 
dichtbij moet zien. Anderen hanteerden ruwe of pasteuze verfstre-
ken, waardoor de voorstelling dwingt tot het kijken van een zekere 
afstand. Dat laatste is het geval bij sommige doeken van Rembrandt, 
Frans Hals en Judith Leyster. 

Wat al deze schilders evenwel gemeen hebben, is hun vaardig-
heid om het platte vlak te ordenen, ervoor te zorgen dat licht en 
donker elkaar afwisselen, een welving uit te beelden door het aan-
brengen van een wit accent of een zekere textuur te suggereren door 
met de juiste kleurschakeringen te werken. Zo hebben de Hollandse 
meesters, elk op hun eigen wijze, bijgedragen aan een visuele retori-
ca die het gewone leven in allerlei zichtbare details vereeuwigde. Al 
met al vormen die kamergezichten een verbeeldingswereld die niet 
alleen een eigen artistieke realiteit bezit, maar ook een blijvende her-
innering aan en een indringende waardering voor de meer tastbare 
dimensie van het menselijk samenleven. 

7. Duurzame verbeelding in woord en beeld

Wie niet enigermate die hoge spankracht van het ideaal kan 
meevoelen, kan die tijd niet begrijpen. Wat blijft er van het 
merendeel van de kunst van die zeventiende eeuw dan de 
dorre huls, als men haar inhoud en strekking beoordeelt met 
de werkelijkheidszin van onze tijd! (Johan Huizinga, Neder-
land’s beschaving in de 17de eeuw, p. 165)
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Het is inmiddels zo’n vier eeuwen geleden dat de vroege moderni-
sering zich in de Republiek aandiende. Zij opende een geestelijke 
ruimte waarin op een nieuwe manier over man en vrouw kon wor-
den gedacht en waarin de voorstelling van een duurzaam samen-
leven ontstond. Een belangrijk punt daarbij was dat men aandacht 
had voor de Natuur, dat men die in al haar aspecten serieus nam 
en dat men zijn blik op de geringste zaken uit het leven van alledag 
ging richten. Uiteraard is de afstand tussen het huidige leven en 
dat van Cats of de Hollandse schilders inmiddels heel groot. De 
naoorlogse verzorgingsstaat heeft bij het streven naar individuele 
voorspoed en collectief welbevinden een belangrijke rol gespeeld. 
Ze heeft het huwelijk tot op zekere hoogte overbodig gemaakt en de 
illusie gevoed dat de mens is gemaakt om als eenling door het leven 
te gaan. Maar dat wil niet zeggen dat alle vroegmoderne inzichten 
waardeloos of achterhaald zijn. De uitdaging is veeleer om de toen 
geschapen geestelijke ruimte opnieuw te betreden en na te denken 
over datgene wat onder of achter moderne verworvenheden schuil-
gaat. Vanuit dat perspectief lijkt mij de cultuur van onze Gouden 
Eeuw nog steeds relevant.

Anders dan vaak wordt gedacht, klinkt de door Jacob Cats op-
geroepen verbeelding van het alledaagse leven tot op heden door. 
Volgens mij staat zijn mentale wereld dichter bij ons dan menigeen 
denkt. Dat blijkt uit het hedendaagse streven naar individualisme 
(jezelf serieus nemen, voor jezelf opkomen), een gelijkwaardige 
behandeling van man en vrouw (emancipatie), het pacificeren van 
bruut gedrag (bijschaven van omgangsvormen, beheren van vurige 
driften) en het investeren in anderen (problemen uitpraten, relatie-
therapie, mediation en overleg). Ook het nastreven van een meer 
duurzame levenswijze en een zeker respect voor de natuur (zie bij-
voorbeeld de Partij voor de Dieren) kan in dat historische licht wor-
den begrepen. Ik zou zelfs zo ver willen gaan te beweren dat het 
ontstaan en vooral het succes van ons twintigste-eeuwse feminisme 
nauwelijks mogelijk zou zijn geweest zonder de erfenis van vroeg-
moderne  ideeën. Wat dat betreft slaat de feministische verwerping 
van het eigen verleden de plank dus precies mis.
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Dit alles zal de doorsnee Nederlander vooralsnog weinig zeggen. 
Het werk van Jacob Cats ligt onder een dikke laag stof. We hebben in 
Den Haag nog een Catshuis dat in de verte geassocieerd wordt met 
politiek. En we hebben in heel wat dorpen en steden een buurt waar 
straten zijn vernoemd naar Cats en Hollandse schilders. Soms doet 
zich de bizarre omstandigheid voor dat zo’n buurt wordt bewoond 
door mensen die juist weinig waardering hebben voor de verwor-
venheden van onze vroegmoderne tijd. Dat geldt onder meer voor 
de bekende Schilderswijk in Den Haag, waar op diverse straathoe-
ken een huiselijk tafereel uit de Gouden Eeuw is afgebeeld, terwijl de 
levenswijze van de bewoners haaks staat op de uit die tijd daterende 
denkbeelden. We hebben hier te maken met de paradoxale situatie 
dat de publieke ruimte regelmatig een beslissende fase uit onze nati-
onale geschiedenis in herinnering brengt, zonder dat men er kennis 
van heeft. 

De uitdaging is om na te denken over hoe we dat het beste kun-
nen aanpakken. Het zou bijvoorbeeld een goed idee zijn om ‘ons 
goud’, zoals Theodor Holman het werk van Jacob Cats een paar jaar 
terug noemde, op te graven en Houwelick in 2025 opnieuw uit te 
brengen in hedendaags Nederlands dat recht doet aan de kern van 
Cats’ betoog, zodat het boek vierhonderd jaar na zijn eerste publi-
catie beschikbaar komt voor het brede publiek dat het verdient. Op 
soortgelijke wijze is het te hopen dat we de bekende kamergezichten 
in een nieuw licht kunnen gaan zien waarin we de anachronistische 
duidingen achter ons kunnen laten. En ook dat de oude, vakmatige 
waardering voor de zichtbare kwaliteiten van het alledaagse bestaan 
weer op niveau wordt gebracht waardoor in Nederland opnieuw een 
hoogstaande beeldcultuur kan ontstaan. De zeventiende eeuw heeft 
ons – in woord en in beeld – een verbeelding nagelaten waarin het 
duurzame samenleven werd opgevat als kunst en als kennissysteem. 
Men gaf zich rekenschap van de menselijke natuur, het huwelijk en 
het vitale belang daarvan voor de wijze waarop mensen hun leven 
leiden. Er is alle reden om aan die verbeelding inspiratie te ontlenen 
voor de toekomst. 
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5. Vrijheid en veiligheid
Een fenomenologische reflectie op de 

Nederlandse identiteit vanuit het landschap 

Ad Verbrugge

Van oudsher staat Nederland in de wereld bekend als een land van 
vrijheid, en tot op de dag van vandaag huldigen we die vrijheid als 
een belangrijke waarde van onze pluriforme samenleving. Zij maakt 
deel uit van onze nationale identiteit. Vrijheid is bovendien een waar-
de om als land trots op te zijn: zij is een van de grondwaarden van de 
Verlichting en van de moderniteit. De moderne mens begrijpt zijn 
eigen geschiedenis dan ook als een geschiedenis van bevrijding. In 
zijn baanbrekende studie Radical Enlightenment betoogt de Britse 
historicus Jonathan Israel zelfs dat de radicale Verlichting zijn aan-
vang nam in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en van 
daaruit uitwaaierde over heel Europa. 

Wat vrijheid aangaat, was ons land in verschillende perioden 
van de geschiedenis een gidsland voor de moderne wereld: van de 
godsdienstvrijheid in de zestiende eeuw tot onze abortus- en eutha-
nasiewetgeving in de laatste decennia van de vorige eeuw. Maar in 
welke richting kunnen we de wereld vandaag de dag loodsen? En wat 
betekent onze ervaring van vrijheid in dat verband? Om die vraag te 
kunnen beantwoorden, dienen we eerst in te gaan op het specifieke 
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karakter van de Nederlandse vrijheidservaring. Wat houdt zij in, wat 
is haar oorsprong, hoe is zij in de loop der tijd veranderd en welke 
motieven bleven bewaard? 

In deze bijdrage zal ik me vooral richten op onze vrijheidserva-
ring, dat wil zeggen de innerlijke dimensie van vrijheid: de manier 
waarop we vrijheid in ons land beleven en in onze instituties vorm-
geven. Wat bezielt ons daarbij, en wat hebben we ermee voor ogen? 
De opheldering daarvan kan ons ook iets leren over onze mogelijk-
heden in de toekomst. Daartoe dienen we wel oog te hebben voor 
de samenhang van de verschijnselen waarbinnen deze ervaring zich 
voordoet, zodat we begrijpen in welke zin er van vrijheid sprake is. 
Met deze nadruk op vrijheid ga ik vooralsnog voorbij aan andere 
aspecten van onze nationale identiteit. Ik ben van mening dat onze 
zin voor vrijheid dermate fundamenteel is dat zij terecht wordt ge-
zien als een wezenlijk kenmerk van ons land. Andere verschijnselen 
moeten vaak in samenhang met deze specifieke vrijheidservaring 
worden begrepen.

Ten opzichte van een louter empirisch-historische beschrijving 
is een dergelijke zinduiding van onze vrijheid noodzakelijkerwijs 
speculatief van aard. Zij is immers op iets anders gericht dan alleen 
op zichtbare verschijnselen, namelijk op de bezieling of geest die 
daaruit spreekt. Ook bij een individueel persoon kunnen we, mede 
uit zijn uiterlijk en manier van doen, iets opmaken over zijn aard 
en wat hem bezielt. Wel blijft de interpretatie daarvan altijd vat-
baar voor correcties en aanvullingen; we spiegelen immers ook altijd 
onszelf in onze interpretatie van anderen. Niettemin hoop ik door 
het duiden van de Nederlandse ziel een dieper inzicht te geven in 
ons land, waardoor we beter zullen begrijpen wie we zijn, wat ons 
beweegt en welke mogelijkheden we hebben. 

Na een korte analyse van onze opmerkelijke omgang met de na-
tuurlijke elementen in het verleden zal blijken dat onze grote vrij-
heidsliefde verband houdt met een specifieke boerencultuur én met 
de bloei van het stedelijk leven in de late Middeleeuwen – beide in 
combinatie met opkomende handel en zeevaart. Onze vrijheids-
cultuur ontwikkelde zich in samenspel met de elementen. Daarin 
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schuilt een bijzonder aspect van onze identiteit dat doorgaans on-
derbelicht blijft, namelijk onze sterke hang naar veiligheid in een 
intieme zin. Deze hang naar veiligheid blijkt in vroeger tijden een 
religieuze dimensie te hebben gehad en heeft zelfs geleid tot een 
eigen institutionele vormgeving van onze samenleving. 

Met vrijheid en veiligheid raken we aan twee fundamentele or-
deningsprincipes van de moderne samenleving, die ook nog eens 
met elkaar op gespannen voet lijken te staan. Binnen de hedendaag-
se sociologie is het gebruikelijk om de tegenstelling tussen beide 
begrippen te benadrukken: hoe meer vrijheid, hoe minder veilig-
heid, en hoe meer veiligheid, hoe minder vrijheid. Een dergelijke 
tegenstelling onderstreept de onmogelijke situatie van de postmo-
derne mens: hij wil zo veel mogelijk vrijheid én zo veel mogelijk 
veiligheid! Maar sluiten vrijheid en veiligheid elkaar noodzakelij-
kerwijs uit? 

In deze bijdrage betoog ik juist dat bij uitstek in Nederland zicht-
baar wordt hoe vrijheid zich mede verwerkelijkt door veiligheid. Vrij-
heid laat zich daarbij niet primair begrijpen vanuit het individu in 
relatie tot de staat, maar eerder vanuit diens verhouding tot de me-
demens en God. Overigens schuilt precies in deze vorm van vrijheid 
voortdurend ook het gevaar van haar eigen negatie: de onvrijheid. 
Afsluitend geef ik aan in welke zin de Nederlandse vormgeving van 
vrijheid in veiligheid nog steeds een belofte inhoudt voor de toe-
komst, de wereld en onszelf. 

1. Modernisering als bevrijdingsbeweging

Modernisering kan begrepen worden als een specifiek samenspel 
van religieuze, constitutionele, technologische, wetenschappelijke 
en economische factoren die ieder op hun eigen manier een vorm 
van bevrijding inhouden. Dit wordt uitdrukkelijk zichtbaar in onze 
vaderlandse geschiedenis. We hebben in verschillende opzichten 
een belangrijke rol gespeeld in de modernisering van de wereld als 
zodanig.
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Reeds in de zestiende eeuw kwam door de Unie van Utrecht 
zoiets tot stand als een vrijheid van godsdienst. De vrijheid van het 
religieuze geweten van ieder mens – een lijdend beginsel van het 
protestantisme – werd daardoor erkend. Op die manier werd vanuit 
een Nederlands-protestantse levenservaring de religieuze plurifor-
miteit binnen de Republiek mogelijk gemaakt. De constitutione-
le erkenning van de subjectieve vrijheid van het eigen geweten in 
geloofszaken zou de basis vormen voor het latere concept van de 
autonomie van het individu, dat in de verlichting zo’n belangrijke 
rol ging spelen. 

Met de oprichting van de Republiek der Zevende Verenigde Ne-
derlanden bevrijdde de stedelijke burgerij, onder leiding van Willem 
van Oranje, zich institutioneel van de monarchistische, aristocrati-
sche en feodale orde die Europa tot dan toe had bepaald. Daarmee 
legden we de grondslag voor de moderne staat, waarin het zelfbe-
stuur van burgers het uitgangspunt vormt. 

Met onze dijkenbouw, polderwerken en molen- en scheepsbouw-
technieken bevrijdden we ons van de beperkingen die de natuur op-
legt. Zo werden wind en water in deze periode elementen van onze 
vrijheid, en wel de vrijheid om wereldwijd te handelen, buit te ma-
ken en te veroveren. De krachtige ontwikkeling van de Nederlandse 
economie in de zeventiende eeuw is onlosmakelijk verbonden met 
onze watertechnologie en vice versa. Deze onderlinge versterking 
van techniek en economie werd kenmerkend voor het moderne ka-
pitalisme. 

Een ander beslissend moment is de oprichting van de voc en 
het beurswezen. Die markeerde de ontwikkeling van een vrije we-
reldmarkt en een vorm van ondernemerschap waarin financieel 
eigenaarschap en bedrijfsvoering van elkaar gescheiden zijn. Daar 
hoorde tevens de ontwikkeling van het internationale zeerecht bij 
waarmee Hugo de Groot de Nederlanden juridisch op de kaart zet-
te. Deze traditie van internationale handel en internationaal recht 
koesteren we tot op de dag van vandaag. Overigens kende dit door 
de staatsmacht gefaciliteerde kapitalisme en internationalisme ook 
zijn schaduwzijden. De slavenhandel en kolonisering van allerlei 

Waartoe is Nederland op aarde boek 1.indd   146 13-12-17   15:15



1475.  v r i j h ei d en v ei l igh ei d

gebieden zijn daarvan twee uitgesproken voorbeelden; een erfenis 
waarmee we nog steeds niet in het reine zijn. 

Waar de protestanten zich in de zestiende eeuw bevrijdden van 
katholieke bijgelovigheid en bevoogding door de clerus, daar be-
vrijdde een nieuwe cultus van de rationaliteit ons in de zeventien-
de eeuw van onwetendheid. Samen met de gewetensvrijheid leidde 
deze rationalisering tot een relatief grote academische vrijheid in de 
Nederlanden. Mede dankzij de beperkte censuur en de bloei van 
het uitgeverswezen kwamen in ons land de moderne filosofie en we-
tenschap tot bloei, waarvan grootheden als Descartes, Spinoza en 
Huygens belangrijke getuigen waren. Hun invloed op het geestelijk 
leven van de moderne wereld reikte tot ver buiten onze grenzen – tot 
op de dag van vandaag. 

Deze geest van vrijheid waaierde ook uit over de politiek. Zo 
zocht de grondlegger van het liberalisme, John Locke, in de jaren 
tachtig van de zeventiende eeuw een veilig heenkomen in de Repu-
bliek en reisde hij in 1689 in het gevolg van prins Willem iii en zijn 
gemalin Mary mee terug naar Engeland. Niet veel later schreef hij 
zijn invloedrijke Letters on Toleration. Daarin presenteerde hij een 
model voor de verhouding van staat en kerk dat mede geïnspireerd 
was door de Nederlandse situatie.

Het lijdt dus geen twijfel dat ons land een belangrijk aandeel 
heeft gehad in het moderne vrijheidsdenken en de modernisering 
van het Westen. Toch is het noemen van vrijheid en tolerantie als 
kenmerkend voor de Nederlandse identiteit ook wat afgezaagd, 
eenzijdig en oppervlakkig. Is trouwens ook Amerika niet – en mis-
schien nog wel veel meer – het land van vrijheid en tolerantie? En 
was het bij de Franse Revolutie ook niet gegaan om vrijheid, gelijk-
heid en broederschap? Zo lang we geen nadere invulling geven aan 
algemene concepten als ‘vrijheid’ en ‘tolerantie’ lopen we het gevaar 
vooral uit te gaan van hedendaagse betekenissen. Wanneer we in 
vrijheid en tolerantie vooral moderne universele waarden menen te 
ontwaren, gaan we voorbij aan de specifieke vorm waarin zij des-
tijds werden verwerkelijkt en de geestdrift of bezieling die ermee 
gepaard gingen. 
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Zonder oog voor de concrete verwerkelijking van dergelijke 
waarden houden we slechts abstracte concepten over, die ons blind 
maken voor de verschillende vormen die het begrip ‘vrijheid’ in de 
loop der eeuwen in Nederland, Amerika, Engeland, Duitsland en 
Frankrijk kreeg. Dat een abstract ideaal van vrijheid ook destructief 
kan uitwerken, hebben de Fransen met hun bloedige vrijheidsrevo-
lutie aan den lijve ondervonden. Zonder een idee te hebben van zijn 
concrete vorm slaat het abstracte vrijheidsideaal gemakkelijk om in 
zijn tegendeel, oftewel in chaos en tirannie. 

2. Identiteit van een land: een methodische overweging

In de verhitte discussies die de laatste jaren worden gevoerd over 
onze nationale identiteit brengt men het begrip ‘identiteit’ vooral in 
verband met specifieke eigenschappen van individuen en groepen. 
Dat is een wat ongelukkige benadering. Eén tegenvoorbeeld is dan 
al genoeg om aan te tonen dat dé Nederlander niet bestaat. Spreken 
van een nationale identiteit is bovendien een vorm van essentialis-
tisch denken, zo stelt men; dat is ook nog eens verwerpelijk omdat 
het individu daarin in een algemeen keurslijf wordt geperst. 

Maar zijn individuen met hun karaktereigenschappen wel het 
juiste referentiepunt om de beschrijving van de identiteit van een 
land aan te toetsen? Dat spreekt allerminst voor zich. Ieder mens 
dankt zijn bestaan wezenlijk aan anderen en aan een wereld waartoe 
hij behoort.

De zogenoemde nationale identiteit betreft ook niet zozeer het 
karakter van individuele mensen, maar van een land, en een land 
is meer dan de optelsom van individuen. Of we het nu willen of 
niet, we leven altijd al in een bepaalde omgeving met specifieke ken-
merken. Die omgeving is bovendien op een bepaalde wijze ingericht 
(wegen, huizen, steden e.d.). Deze hangen nauw samen met specifie-
ke gewoonten en gebruiken waaruit een bepaalde bezieling spreekt. 
Niet alleen het weer, ook onze straten en wegen zetten mensen aan 
tot een specifieke vorm van voortbewegen: fietsen en autorijden. De 
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aanzet tot zulke gedeelde ‘omgangsvormen’ ligt nog uitdrukkelijker 
besloten in bijvoorbeeld scholen en werkplaatsen. De gebruikelijke 
omgeving waarin we verkeren vormt ons dus ook. Vandaar ook dat 
we spreken over ‘gewoonten’, waarin meteen de relatie met wonen 
tot uitdrukking komt. 

Daarin zijn bovendien specifieke liefdes-, machts- en gezagsver-
houdingen van kracht, met de bijbehorende instituties en omgangs-
vormen. Mede dankzij deze fysieke en sociale omgeving waarin 
mensen met elkaar leven, verkeren zij ook in een bepaalde staat, die 
er mede voor zorgt dat zij zichzelf als een eenheid in stand houden: 
dat geldt voor het familieleven, het verenigingsleven en het bedrijfs-
leven, alsook voor de rechtsstaat en de politiek. Daarom zullen we 
niet snel zeggen dat het goed met iemand gaat als zijn kind ernstig 
ziek is of zijn land in een burgeroorlog verkeert. 

De politieke en rechtstatelijke constitutie veronderstelt altijd een 
omvattende culturele constitutie, en die maakt dat burgers zich voe-
gen naar één bepaalde rechtsorde. Er bestaan weliswaar verschillende 
groepen mensen en verschillende manieren van doen, maar willen zij 
bij elkaar horen en in één rechtsstaat met elkaar kunnen samenleven, 
dan dienen zij toch een minimale eensgezindheid te delen. De staat 
is de politieke institutionalisering van deze eensgezindheid, die een 
eigen historisch-tijdelijke dynamiek vertoont. Als er volstrekt geen 
eensgezindheid tussen mensen meer bestaat, dan kunnen ook hun 
gedeelde instituties en zelfs de staat als zodanig uiteenvallen – met 
of zonder geweld. Dat laatste verschijnsel zagen we eind vorige eeuw 
in Oost-Europa en is in allerlei landen ter wereld opnieuw actueel. 

Deze culturele en politieke constitutie is – om met Hegel te spre-
ken – de concrete vorm waarin de vrijheid zich verwerkelijkt. Wel-
nu, hoewel de samenlevingsvormen in de loop der tijd veranderen, 
kunnen daarin wel bepaalde, meer of minder constante motieven 
schuilgaan. Die horen bij de motiverende bezieling van een groep 
mensen of een volk, die zich op allerlei gebieden manifesteert; ook 
in hun staatsvorm. 

Ieder mens leeft ‘ergens’, en zijn omgeving is medebepalend voor 
de manier waarop hij leeft en samenleeft met anderen. In de lijn van 
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cultuurfilosoof Oswald Spengler nemen we daarom het landschap 
als vertrekpunt voor de vraag naar de Nederlandse identiteit. Dat 
brengt ons meteen bij de vraag naar de wijze waarop de natuurlijke 
elementen meespelen in onze ervaring van vrijheid en de manier 
waarop we die gezamenlijk vormgeven. 

3. Gemeenschapsvorming en het spel der elementen

De natuurlijke elementen die ons omringen – aarde, water, vuur en 
lucht – vormen onze bestaansvoorwaarden. Ze geven ons de gele-
genheid te leven en te werken, maar bedreigen ons ook. De gebrui-
kelijke omgang met de elementen bepaalt onze gewoonten en de ma-
nier waarop we zijn ingesteld op onze omgeving: van het genieten 
van de voorjaarszon op een terras tot het fietsen met tegenwind op 
de zeedijk. 

In het geval van Nederland dringt zich vooral het element water 
op. Nederland is nu eenmaal een delta, en ons land is grotendeels 
bevochten op de zee. We zijn een waterland. We beseffen het vaak 
niet, maar de helft van het totale ingepolderde land in Europa ligt in 
Nederland: meer dan vierduizend polders! Tot het moment waarop 
de Afsluitdijk werd aangelegd, reikte de Zuiderzee tot in het hart 
van ons land. Ten westen en ten noorden ligt de Noordzee, en vanuit 
het oosten en zuiden stromen de rivieren uit Duitsland, België en 
Frankrijk ons land binnen. Deze natuurlijke omgeving bepaalt van 
oudsher onze levensruimte en ons levensritme, wat we met elkaar 
kunnen doen en wie we zijn. 

Een aanzienlijk deel van het Nederlands grondgebied was niet 
onmiddellijk geschikt voor veilige bewoning. De bewoners van deze 
streken gaven de omgevingselementen daarom op hun eigen wijze 
vorm en speelden er op een bepaalde manier op in. Er kwamen tech-
nieken tot ontwikkeling om ons te beschermen tegen de elementen 
én technieken waarmee we gebruikmaakten van de specifieke mo-
gelijkheden die het spel der elementen biedt: dijken, bruggen, dam-
men, kanalen, grachten, molens, gemalen, bootjes en schepen … 
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Zo ontstonden er nieuwe mogelijkheden tot zeevaart, landwinning, 
ontginning en landbouw, mede dankzij de ontwikkeling van allerlei 
nieuwe technieken en ambachten. De creatieve toepassing van mo-
lenmechanica bij het inpolderen, de landbouw en de scheepsbouw 
is daar een uitgesproken voorbeeld van. Daarmee laten we, net als 
in de scheepvaart, de wind het werk voor ons doen, zodat het tempo 
van allerlei werkzaamheden wordt versneld en de kwaliteit ervan 
verbeterd. 

De bloei van onze militaire macht en de voc in de zeventiende 
eeuw was een direct gevolg van deze praktisch-technische instelling 
die ons land al eeuwen daarvoor kenmerkte. We zetten de natuur 
graag aan het werk bij het nastreven van onze doeleinden – zowel 
de anorganische als organische natuur. We baggeren in rivieren en 
zeearmen om onze waterwegen geschikt te houden voor zeevaart, 
we ontginnen nieuwe landbouwgrond in moerassen en polders, we 
bouwen kassen en kweken of veredelden allerlei gewassen om ze aan 
onze wensen te laten voldoen. Dat doen we al eeuwen, en we zijn er 
ook goed in. We houden van techniek. 

Meer dan elders ter wereld zijn de bewoners van de Lage Lan-
den dus van oudsher gewend om de ruimte zelf vorm te geven en in 
orde te houden. De moderne wereld van Faust ii had in Nederland 
al eeuwen voor Goethes beroemde roman het licht gezien. Geza-
menlijk en individueel hebben de Nederlanders hun leefwereld ver-
edeld: van de polders tot hun eigen stoep en tuin. Ontginnen, netjes 
maken, op orde brengen, schoonmaken en regelen werden tot een 
dominante habitus. Zo waren de mores. Historici als Johan Huizin-
ga hebben daar reeds op gewezen. Het is bovendien belangrijk om 
te zien dat we bij deze vormgeving van de ruimte allerlei middelen 
inzetten, apparaten gebruiken en technieken ontwikkelen die ons 
helpen bij het scheppen van een veilige omgeving waarin we ons 
thuis voelen. 

De daarbij opgedane kennis en vaardigheden vonden hun neer-
slag in bepaalde ambachten en beroepen die van vader op zoon wer-
den overgedragen. Tezamen maakte dat een bepaalde manier van 
leven mogelijk. Het bepaalde onze gebruikelijke omgang met de ele-
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menten en met elkaar. Wie de specifieke aard van de Nederlandse 
economie wil leren kennen, moet zich verdiepen in deze elementai-
re ontwikkeling van ons land, de cultuur die daarin wortel schoot. 
Daarin vormden zich ook verschillende mentaliteiten, manieren 
waarop we met onze omgeving omspringen. 

Onze verhouding tot de zee en de rivieren heeft er mede voor 
gezorgd dat we van oudsher een land zijn van vissers en zeevaar-
ders, van handel en nijverheid, van invoeren en doorvoeren – via de 
zee en de rivieren. Al varend en handeldrijvend brachten we steden, 
streken, landen en continenten met elkaar in verbinding. Dat gold 
met name voor de kustprovincies en bij uitstek voor Holland, de 
provincie die zijn stempel op de identiteit van heel ons land heeft 
gedrukt. We kopen en verkopen, we leggen contacten, we brengen 
bijeen, we vervoeren en we verdelen weer. Bij uitstek in de sfeer van 
de handel vormde zich een bepaalde mentaliteit, gekenmerkt door 
sociale vaardigheden, gerichtheid op eigen voordeel, slimheid, bere-
kening enzovoort. Het is niet voor niets dat Nederland te boek staat 
als een land van kooplieden en handelaars: het is de manier waarop 
onze vrijheidsdrang gestalte kreeg. 

Terwijl handel en nijverheid de vroege stedenvorming in de hand 
hebben gewerkt en daarmee het ontstaan van de vrije burgercultuur 
bevorderden, waren we toch altijd ook een land van boeren. Dat 
wordt nogal eens vergeten. Sterker nog, vanuit ons verlangen naar 
vruchtbaar land hebben we vanaf de vroege middeleeuwen door in-
poldering steeds meer land gewonnen. Diezelfde boeren speelden 
ook een voorname rol bij het waterbeheer en daarmee bij de veilig-
heid van het gehele land. De gemeenschappelijke bescherming tegen 
de zee door dijken, het waterbeheer door middel van sloten, sluizen, 
dammen en afwateringen, alsmede het vervoer te water van mensen 
en goederen via rivieren, kanalen en grachten – ja dit gehele Neder-
landse waterwezen – maakte dat stad en land onvermijdelijk op elkaar 
betrokken waren niet alleen qua voeding, maar ook qua veiligheid. 

Meer dan welk land ook in Europa zijn we gewend de ons omge-
vende natuur naar onze hand te zetten, te veredelen en te verzorgen. 
Een dergelijke omgang met onze elementaire omgeving was boven-
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dien van meet af aan een gemeenschappelijke aangelegenheid en heeft 
dan ook geleid tot de oprichting van eigen instituties, zoals de be-
faamde waterschappen met hun dijkgraven. Hoogheemraadschap-
pen gelden terecht als de bakermat van de Nederlandse poldermen-
taliteit, maar we moeten wel de hele context in ogenschouw nemen. 

De grote en kleine boeren die vaak met hun eigen handen polders 
hadden drooggelegd en dagelijks hun sloten of dijken onderhielden, 
waren graag baas in eigen huis. Hoewel de adel verscheidene grote 
polderprojecten ondernam, was haar macht in de deze streken rela-
tief beperkt. Ook in die zin kent ons land een lange geschiedenis van 
vrijheid, al veronderstelt die wel een zekere gezelligheid. Dit nau-
welijks te vertalen woord verwijst naar de saamhorigheid van relatief 
kleine gemeenschappen. Die waren medebepalend voor de manier 
waarop onze ruimte vorm kreeg en waarin we voor onze veiligheid 
zorgden. 

Wilde men de zee trotseren, dan was samenwerking onont-
beerlijk: de verantwoordelijkheid voor een gedeelde inspanning, de 
noodzaak van overleg, het slechten van verschillen met het oog op 
het algemeen belang enzovoort. Daarover moeten wel steeds afspra-
ken gemaakt worden. Ons polderlandschap is dan ook in meerdere 
opzichten een planlandschap. Het is een gebied waarvoor de bewo-
ners gezamenlijk zorgden met het oog op hun gemeenschappelijke 
veiligheid. De polder kon slechts tot stand komen en opbloeien wan-
neer mensen bereid waren samen te werken voor een gemeenschap-
pelijk goed. Anders dan in veel andere landen is de fysieke inrichting 
van onze leefwereld (buurten, steden, wegen en landschappen) in 
Nederland een publieke aangelegenheid waarvoor verschillende par-
ticulieren, instanties en overheden zich gezamenlijk inzetten. Wie 
de grens met België overgaat, merkt meteen het verschil. 

4. Verder naar binnen: een blik in de Nederlandse ziel 

De spanning tussen vrijheid en veiligheid ligt bij uitstek besloten in 
het water dat ons omringt. Dat vormt een grondtoon van onze ziel. 
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‘De zee geeft, de zee neemt’ is een oude wijsheid waarvan vissers en 
zeevaarders, en natuurlijk hun familie, maar al te goed doordron-
gen waren. Daarin openbaart zich meteen haar tweeslachtige aard: 
enerzijds voedt de zee ons en biedt ze ons gelegenheid tot het maken 
van korte én lange tochten, van handelsverkeer, van wijd reikende 
verbindingen, van ontdekkingsreizen … Zij belooft ons een schat 
aan mogelijke ervaringen, geeft ons de ruimte en kan ons welvaart 
brengen. Maar anderzijds omsluit ze ons. Ze dwingt ons terug op 
een klein stukje aarde en verengt onze blik, ze kan ons overspoelen 
en overweldigen. De zee kan bovendien zeer gevaarlijk en bedrei-
gend zijn. De enige manier om haar weidsheid te benutten en de 
door haar geschonken welvaart in ontvangst te nemen is door ons in 
haar te begeven, oftewel haar te bevaren. 

Wie nooit het land in de verte heeft zien verdwijnen en de mach-
tige deining van de zee onder zich heeft gevoeld, blijft deze eigenaar-
dige levenservaring van zeelieden vreemd, namelijk dat hun vrijheid 
mede ligt in overgave, in de bereidheid zich te begeven in iets wat 
ontzagwekkend en ten diepste altijd gevaarlijk is. In menig zeeman 
schuilt het demonische verlangen om de grenzen te buiten te gaan 
en dit ontzaglijke te tarten. De Vliegende Hollander is een oersym-
bool van dit grenzeloze en soms ook gewelddadige verlangen van de 
faustische ziel (om met Oswald Spengler te spreken), waaruit onder 
meer de voc geboren werd. Zij komt ook tot uitdrukking in de wal-
visvaarder. Meer dan we ons ervan bewust zijn, schuilt in menig 
Nederlander een avonturier en ontdekkingsreiziger, iets wat zich nu 
wellicht manifesteert in het feit dat we het meest geglobaliseerde 
land ter wereld zijn.

Die sterke avonturiersgeest gaat vaak gepaard met een opmer-
kelijk religieus vertrouwen in een hogere macht – machtiger dan 
de zee. Dat is wat veel vissersdorpen tot op de dag van vandaag 
bewaard hebben: Katwijk, Urk, Volendam … De vrijheid die visse-
rij, handel en zeevaart met zich meebrengen, bestaat alleen als men 
de angst voor de weidse zee weet te bezweren, en dat gebeurt niet 
zelden door te vertrouwen op een hogere macht en door een gevoel 
van geborgenheid dat zich niet verlaat op wereldse machten of in-
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stellingen. Die zijn op zee immers ver weg, zowel qua toezicht als 
qua bescherming. 

Aan boord zit men in hetzelfde schuitje en is men op elkaar aan-
gewezen. Met de kapitein aan het hoofd natuurlijk – als de voorgan-
ger die het schip naar een veilige haven moet loodsen. Hij handhaaft 
weliswaar de orde en zet de koers uit, maar ook hij dient zich af te 
stemmen op de elementen. Men hoeft maar één storm te hebben 
meegemaakt aan boord van een schip om ervan doordrongen te ra-
ken dat op zee niet de menselijke wetten regeren. De gespannen 
verhouding tot instituties en de nadruk op de innerlijke geloofser-
varing die in onze geschiedenis zo’n grote rol spelen, zijn verweven 
met deze vrijheidservaring van de zee. 

 In de Lage Landen hadden niet alleen zeelieden te maken met 
de dreigingen van de zee, maar ook degenen die aan de kust woon-
den. Iedere polder die gewonnen was, stond aan het gevaar van over-
stroming bloot, en deze gebieden hebben op gezette tijden ook over-
stromingen meegemaakt. Zo bevinden zich alleen al in de provincie 
Zeeland meer dan honderd zogenoemde ‘verdronken dorpen’. Som-
mige ervan zijn bewust onder water gezet omdat men watergeulen 
wilde aanleggen, maar vele zijn ten onder gegaan door stormvloe-
den. Het elementaire geweld van wind en water boezemt een zekere 
angst in die, evenals de pogingen om die angst te bezweren, van 
generatie op generatie is doorgegeven. Vrijheid en onvrijheid liggen 
hier dicht bij elkaar. Simon Schama verbindt in zijn Overvloed en 
onbehagen het strenge calvinisme van de Nederlanden dat opkwam 
in de vijftiende en zestiende eeuw met de Sint-Elisabethsvloed, de 
grote watersnoodramp in 1421 die de graafschappen Holland en 
Zeeland zwaar heeft getroffen. Men zag er de hand van God in, die 
ons strafte voor een zondig leven waarin we ons niet aan Zijn wet-
ten hielden en ons onvoldoende bewust waren van onze nietigheid. 
Kortom: er moest niet alleen hard gewerkt worden aan het opwerken 
van dijken, maar ook aan onszelf, want ook aan onze ziel kleefde 
modder. Wie dat niet deed, vroeg om problemen. 

 De aanleg, de versterking en het onderhoud van onze zeedijken 
en het algehele waterbeheer staan in het teken van deze dreiging 
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vanuit zee. Wie in de buurt van het water leeft, kent de grillige dy-
namiek van getijden en stromingen, van regen en wind. Dat geldt bij 
uitstek voor de Nederlandse delta. Onze waterwerken zijn afgestemd 
op dit samenspel van elementen: op hoog en laat water, op springtij 
en stormvloed, op heftige regenbuien en natte gronden. Men rekent 
met maanden en jaren, en natuurlijk met het toeval … Wezenlijk 
voor dijkenbouw en waterbeheer is dan ook een sterke gerichtheid op 
de toekomst, beter gezegd: de zorg voor de eigen toekomst en die van 
het nageslacht. Men houdt vanuit een generatieperspectief rekening 
met de elementen en het erin schuilende gevaar. Een dijk bouw je 
niet alleen voor morgen, maar voor de komende eeuwen. In al hun 
aardsheid getuigen onze waterwerken van de noodzaak om zich ge-
meenschappelijk te beschermen tegen de elementaire gevaren die 
schuilgaan in de tijd. In ons verzekeringswezen, dat vanaf de zeven-
tiende eeuw een sterke groei doormaakte, komt eenzelfde motief tot 
uitdrukking: jezelf beschermen tegen de gevaren die het leven in 
zich draagt door een gezamenlijke inspanning. 

Met de inpolderingen werd vruchtbare grond op de zee gewon-
nen en ontstond ruimte voor landbouw en nieuwe bewoning. Al in 
de Middeleeuwen breidden de ringen van dijken en polders zich 
steeds verder uit en werd met dit gemeenschappelijke mensenwerk 
nieuw gebied gecreëerd om te wonen en werken. Er ligt onmisken-
baar trots in de Nederlandse waterwerken en deze menselijke over-
winning op de zee: 

Waar eens ’t gekrijs der meeuwen verstierf aan ’t eenzaam 
strand, 
daar schiepen zich de Zeeuwen uit schor en slik hun land. 
En kwam de stormwind woeden hen dreigend met verderf, 
dan keerden zij de vloeden van ’t pas gewonnen erf … 

Zo luiden de beginverzen van het Zeeuws-Vlaams volkslied, dat wij 
nog in de jaren zeventig op de lagere school leerden. Hier bespeurt 
men iets van de faustische drang om zich niet neer te leggen bij de 
elementaire begrenzing die het water voor ons behelst. 
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Reeds op middeleeuwse kaarten is te zien dat in de kustgebieden 
vele kleine polders waren drooggelegd en dat het landschap werd 
doorkruist door een netwerk van dijken en wegen, terwijl er overal 
stadjes en dorpen ontstonden. Enerzijds was er een hang naar lokale 
gemeenschapsvorming en cultivering van het eigen land, anderzijds 
de drang om naar buiten te treden, om grenzeloos handel te drijven, 
ongekende ervaringen op te doen en nieuwe wegen te banen of ver-
bindingen te maken. Onverschrokken voer men over de wereldzeeën 
om beladen met schatten – verkregen door handel of roof – naar huis 
terug te keren. En zowel thuis als op zee was er behoefte aan voor-
gangers: kapiteins die aan het roer stonden en ervoor zorgden dat er 
koers werd gezet naar een veilige toekomst.

5. Van binnen naar buiten: verzuiling als intimiteit 

Na de bevrijding van de Spanjaarden kwam de Republiek der Ze-
ven Verenigde Nederlanden tot stand. Ondanks de grote offers die 
Willem van Oranje bracht, werd ons land geen koninkrijk. Historici 
benadrukken terecht de decentrale organisatie die het Nederlandse 
bestuur van oudsher kenmerkt. Naar verluidt komt dit verschijnsel 
voort uit het lokale karakter van de waterschappen in de Middeleeu-
wen. Dat was de tijd waarin boeren onder leiding van de dijkgraaf 
moesten samenwerken om zich tegen het water te beschermen. 

Er waren veel vrije boeren gevestigd in de poldergebieden, mede 
omdat de macht van de aristocratie in deze streken beperkt bleef. In 
de steden werkten burgers samen in gilden en andersoortige genoot-
schappen, en ook zij eisten hun rechten op. Zowel in de polder als in 
de steden gingen families van burgers en boeren deelnemen aan het 
bestuur. Het is precies deze geest van samenwerking en de nadruk 
op decentrale organisatievormen die bepaalden hoe de Nederland-
se vrijheid in de loop van de Middeleeuwen tot stand kwam. ‘Een-
dracht maakt macht’ was later het motto van de Unie van Utrecht; 
het was immers deze eendracht die ervoor zorgde dat we ons aan 
Spanje en de feodale macht konden ontworstelen. Dit feit is histo-
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risch juist, maar het is de vraag of dit verschijnsel daarmee in haar 
volle betekenis begrepen wordt. En waarin bestaat precies de relatie 
tot de genoemde vrijheidsthematiek? 

De hang naar (lokale) vormen van gemeenschap komt in ons land 
op allerlei manieren tot uitdrukking. In zekere zin vormt iedere pol-
der weer een wereld op zichzelf. Dat komt ook naar voren in ons rij-
ke verenigingsleven, het zogenaamde middenveld. In sommige delen 
van ons land zette zich een ruimtelijk-sociale differentiatie door die 
gepaard ging met de ontwikkeling van bepaalde identiteitskenmer-
ken. Zo ontstonden allerlei katholieke en protestantse dorpen. Al-
leen al in Zeeland kwamen meer dan vijftig verschillende dialecten 
voor, en verder had vrijwel iedere streek in deze provincie aan het 
eind van de negentiende eeuw zijn eigen klederdracht. 

Ook de patriciërs en regenten trokken zich op een bepaald mo-
ment terug in hun eigen kring, daarmee afstand nemend van gewone 
boeren en burgers. Tijdens de verzuiling deed de tendens tot de 
vorming van aparte gemeenschappen zich opnieuw voor. Terwijl de 
vorming van lokale gemeenschappen door het proces van moderni-
sering werd ondermijnd, begon men in de loop van de negentien-
de eeuw de eigen religieuze gemeenschap op sociaal-politieke wijze 
vorm te geven, en wel op landelijk niveau. Daarmee waren de zuilen 
geboren, waarbij iedere zuil weer zijn eigen regenten voortbracht – 
gezaghebbende voorgangers die de koers voor de rest uitzetten. Ook 
in deze periode zorgde eendracht voor macht. 

Zoals bij iedere gemeenschapsvorming leidde dat tot eigen vor-
men van insluiting en uitsluiting. De verzuiling omvatte het gehele 
leven, van de wieg tot het graf, van school tot muziekvereniging, van 
jongerenvereniging tot schapenfokvereniging en van ziekenhuis tot 
bejaardenhuis. Alle sociale verbanden kwamen in het teken te staan 
van de eigen religieuze gezindheid. Wie anders dacht of geloofde, 
hoorde er niet bij. 

Er was geen land in Europa dat zo’n brede religieuze diversi-
teit kende als Nederland. Die ging bovendien gepaard met een ver 
doorgevoerde institutionalisering. In de negentiende eeuw zou het 
er zelfs toe leiden dat Abraham Kuyper een eigen sociaal-politieke 
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filosofie van de soevereiniteit in eigen kring proclameerde. Volgens 
die filosofie werd de moderne staat niet alleen beschouwd als zegen, 
maar ook als een mogelijk gevaar waartegen men zich diende te be-
schermen. Maar wat moest hier beschermd worden en wat was het 
gevaar? 

Daarmee raken we aan een oeroud motief in de relatie van vrij-
heidservaring en gemeenschapsvorming. Toen men zich eeuwen 
geleden tegen de Spaanse overheersing keerde en de religieuze ge-
wetensvrijheid tot een grondrecht werd, ontwikkelde zich een sterk 
motief in onze identiteit, namelijk dat van de absolute waarheid van 
de eigen religieuze overtuiging. Die moest men niet alleen innerlijk 
ervaren, maar ook in de eigen levenswijze tot uitdrukking brengen. 
Deze nadruk op het individuele geweten had mede tot gevolg dat de 
publieke uiting van het katholieke geloof tot aan het midden van de 
negentiende eeuw werd onderdrukt. Overigens was de nadruk op re-
ligieuze innerlijkheid ook al naar voren gekomen in het katholicisme 
van de Lage Landen, en wel in de beweging van de Moderne Devotie 
aan het eind van de veertiende eeuw. Mensen als Geert Grote en 
Thomas a Kempis bepleitten toen een vorm van toegewijd geloof 
en een bijbehorende gedisciplineerde levensstijl, waarmee men zich 
afwendde van het uiterlijke vertoon dat het zuidelijke katholicisme 
vaak kenmerkte. Men wilde het eigen leven in alle soberheid en 
strengheid vormgeven, in navolging van Christus. De innerlijke we-
reld en de buitenwereld moesten met elkaar overeenstemmen. 

Aldus kwam in de Lage Landen een heilige moraal van waar-
achtigheid op, waarin men het uiterlijke leven geheel in overeen-
stemming wilde brengen met de innerlijke geloofsovertuiging; al 
het andere was vals. Dat had ook zijn schaduwzijde. De reusachtige 
hoeveelheid afsplitsingen, kerkscheuringen en nieuwe religieuze ge-
meenschappen die ons land vanaf de zestiende eeuw voortbracht, 
verraadt meteen de macht van deze subjectieve geloofservaring. Hele 
families konden uiteengereten worden omdat een zoon of dochter 
ging kerken bij een dominee die in ongenade was gevallen bij een 
ander deel van de gemeente. Met het christendom of de Bijbel had-
den dergelijke geloofstwisten doorgaans weinig te maken. Er kwam 
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vooral iets van de Nederlandse identiteit en vrijheidservaring in tot 
uitdrukking, en de wijze waarop die zich institutionaliseerde. Men 
vormde samen met anderen een groep van gelijkgezinden en claimde 
een absolute waarheid die niet van deze wereld was. Daarin dreigde 
voortdurend het gevaar van verstikkend conformisme en angstige 
aanpassing aan de groep. Zo kwamen vrijheid en onvrijheid soms 
heel dicht bij elkaar te liggen. 

Het eigen gelijk was echter niet genoeg: er was tevens een diep 
verlangen om de eigen overtuiging te verspreiden. Anderen moesten 
van deze waarheid deelgenoot worden gemaakt. Niet voor niets was 
Nederland in de twintigste eeuw het missieland bij uitstek, ja zelfs 
een wingebied voor missionarissen. Er schuilt meer moreel en religi-
eus fanatisme in de Nederlander dan we tegenwoordig willen weten. 
Nederlandse kooplieden en zendelingen trokken de wijde wereld in 
om handel te drijven respectievelijk de blijde boodschap te verkondi-
gen. Nog steeds zijn er in de binnenlanden van Borneo geestelijken 
actief die hun versie van het Evangelie uitdragen. 

Hoewel velen sinds de jaren zestig stap voor stap de christelijke 
God vaarwel hebben gezegd, bleef onze missiedrang maar al te vaak 
bestaan, maar nu met een andere boodschap. We varen met abortus-
boten de wereld rond om een andere maar even blijde boodschap aan 
de mensheid te verkondigen – wederom een onbetwistbare waarheid 
van onze eigen overtuiging. Zelfs de blijde boodschap van tolerantie 
dragen we op een tamelijk intolerante wijze uit. 

De onwaarschijnlijke populariteit van een boek als Knielen op 
een bed violen van Jan Siebelink is in dit verband veelzeggend. De 
teneur ervan is precies deze vermeende zuiverheid van onze indi-
viduele gewetensvolheid (als de aanwezigheid van de stem van God 
zelf) waarvan men in deze traditie belijdt dat ze de diepste vrijheid 
van een mens, zijn zielenheil en het wezen van zijn bestaan zou zijn. 
De echte verbondenheid met anderen kan pas tot stand komen door 
het delen van deze eigen, meest innige verhouding tot God (en de 
leefregels die daaruit voortvloeien). Alleen deze heilige intimiteit 
maakt dat we echt broeders en zusters in Christus kunnen zijn: een 
nieuwe kerkscheuring ligt om de hoek.
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Er gaat dan niet alleen een dreiging uit van de machtige zee die 
het eigen erf in gevaar brengt, maar minstens zozeer van de geeste-
lijke machten die ons kunnen overspoelen en ons zielenheil bedrei-
gen. Andere stemmen om ons heen kunnen maken dat Gods stem 
onhoorbaar wordt. Ook daartegen moeten wij dammen opwerpen en 
dijken bouwen. Hoedt u voor de diepe wateren van onze verlangens 
en voor de dwaalleer die ketters ons voortdurend voorhouden, was 
het devies. In de zestiende eeuw en nog lang daarna werd de paus 
in protestantse kringen beschouwd als de antichrist: ‘Liever Turks 
dan Paaps’ was het motto van de watergeuzen. De Republiek werd 
in die zin beschouwd als een bolwerk tegen de duivel, en Nederland 
als een uitverkoren volk. 

Ook de latere zuilen vormden geestelijke en sociale bolwerken 
waarin wij ons veilig en uitverkoren waanden tegen geestelijke be-
dreigingen. En ook daar stonden kapiteins aan het roer: geestelijke 
en wereldlijke voorgangers, bestaande uit nazaten van de regenten 
van weleer, die een koers naar de toekomst uitzetten. Onder hun 
leiding werkten velen trots én schuldbewust aan de verbetering van 
zichzelf en de wereld, zolang ze maar overtuigd bleven van de waar-
heid die ze beleden. 

Dit alles maakt begrijpelijk waarom de Nederlandse geestesge-
steldheid van oudsher wordt gekenmerkt door een dubbelzinnige 
verhouding ten opzichte van instituties en gezagsdragers: volgzaam-
heid en verzet, aanpassing en opstandigheid, insluiting en uitslui-
ting, conformisme en anarchisme gingen hand in hand. Dat kwam 
al naar voren in de Tachtigjarige Oorlog, die ten diepste ook een 
godsdienstoorlog was – een conflict dat de weg naar een nieuwe mo-
raal baande. Binnen het protestantisme gaat het immers niet zozeer 
om uiterlijk vertoon of vorm, maar om de toewijding waarmee een 
waar christen het geloof omzet in praktisch handelen – iets wat ook 
en zelfs vooral in het alledaagse leven diende te gebeuren.

Deze nieuwe moraal vond bij uitstek weerklank in de steden en 
dorpen, waar handel en nijverheid vanaf de Middeleeuwen hadden 
gebloeid. De protestant vervulde zijn christelijke plicht in de zorg voor 
zijn familie en de eervolle uitoefening van zijn beroep, die beide ge-
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heiligd werden. De opvatting dat ieder mens uiteindelijk alleen tegen-
over God komt te staan en zich voor Hem zal moeten verantwoorden, 
impliceert bovendien een zekere gelijkwaardigheid in de maatschap-
pelijke verhoudingen. Dit stemt overeen met de egalitaire tendens in 
de Nederlandse samenleving. Ten overstaan van God krijgen allerlei 
activiteiten en levensdomeinen een moreel-religieuze betekenis: ook 
het harde werken, op orde brengen, schoonhouden, netjes maken, ver-
beteren en dergelijke krijgen daardoor een religieuze zin. 

Wie zuiver en waarachtig leeft – en dus staat voor wat hij doet –, 
hoeft niets te verbergen. Een groot deel van het private leven mag 
door iedereen gezien worden, en men is daar zelfs trots op. Zo is 
het in ons land gebruikelijk om ’s avonds de gordijnen open te laten, 
zodat anderen naar binnen kunnen kijken om te zien wat er gebeurt. 
Zelfs prostituees staan schaars gekleed achter het raam en bieden 
daar openlijk hun diensten aan. Ze zijn dus publieke vrouwen in 
meerdere betekenissen van het woord. In ons land zijn binnen en 
buiten niet strikt gescheiden; ze lopen in elkaar over, en dat willen 
we ook. Interieur wordt exterieur, het private wordt publiek. Net als 
bij het onderhoud van de voortuin of het schoonmaken van de eigen 
stoep demonstreert men hier een bepaalde moraliteit. 

De schaduwzijde van een dergelijke openheid is natuurlijk de 
sterke oriëntatie op anderen: wat zullen de buren ervan zeggen? De 
genoemde hang naar waarachtigheid en zuiverheid verklaart tevens 
de typisch Nederlandse worsteling met schijnheiligheid. De ver-
meende spanning tussen het uiterlijke leven en de zuiverheid van 
innerlijke motieven is een voortdurende bron van kritiek én onder-
ling conflict. Daartoe behoort de gewetensvolle kritiek op bepaal-
de leefregels of gewoonten, die men ervaart als onderdrukkend en 
onwaar. Het leidt uiteindelijk tot een belijdeniscultuur waarin men 
allerlei intieme aangelegenheden naar buiten brengt en bespreekbaar 
maakt, zowel in de literatuur als in de media. 

De Nederlandse hang naar een waarachtig innerlijk en de intie-
me vereenzelviging met anderen komt op een natuurlijke wijze tot 
uiting in het gezinsleven. Daar wordt de individuele vrijheid en de 
soevereiniteit in eigen kring voor het eerst reëel. In het gezin krijgt de 
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eigen vrijheid vorm door het scheppen van een kleine wereld waarin 
men zich idealiter thuis voelt. In de intieme gemeenschap van het 
gezin voelt men zich veilig, en van daaruit treedt men naar buiten. 
In Nederlandse praatshows zitten we nog steeds aan de keukentafel 
waar we met z’n allen over de wereld keuvelen – vaak op tamelijk 
moralistische wijze. 

Het is daarom niet vreemd dat het gezellige gezinsleven een ge-
liefd onderwerp van Nederlandse schilders vormde. Het gezin als 
veilige gemeenschap is van oudsher een moreel-religieus baken van 
onze identiteit, zowel voor ouders als voor kinderen. Met name voor 
veel vrouwen geldt dat zij hun vrijheid in de persoonlijke levenssfeer 
willen vormgeven, en dat impliceert voor de meesten een gezin … 
Zo hangen vrijheid en intieme verbondenheid met elkaar samen. 
Het zou kunnen verklaren waarom emancipatie in ons land niet al-
leen wordt gerelateerd aan het beroepsleven. Man en vrouw wer-
den ook vroeger in hoge mate als gelijkwaardig beschouwd, en hun 
verbintenis kwam tot stand uit vrije wil. Hoewel het gebruikelijk 
was om te trouwen binnen de eigen stand of zuil, zijn gedwongen 
huwelijken hier al sinds de Middeleeuwen taboe. 

In vergelijking met veel andere landen worden kinderen in Ne-
derland redelijk vrij opgevoed – zolang ze er maar eenzelfde reli-
gieuze moraal op nahouden! Het sinterklaasfeest is één manier om 
dat te bewerkstelligen. Op pakjesavond leest Sinterklaas voor uit het 
grote boek, waarin de goede en slechte daden van alle kinderen in 
Nederland zijn opgetekend. Daarop baseert hij zijn oordeel en deelt 
hij straf dan wel beloning uit: je krijgt van Piet met de roe, moet voor 
straf in de zak mee naar Spanje of mag cadeaus en snoepgoed in ont-
vangst nemen: pakjesavond als voorafspiegeling van het laatste oor-
deel. De praktijk was dat kinderen voor Sint en Piet misschien wel 
een beetje bang werden gemaakt, maar toch vooral werden verwend 
met cadeaus en ondertussen ook nog wat morele lessen mee kregen. 
Doorgaans was het niet de roe waarmee kinderen mores werden 
geleerd: het schuldbewustzijn en het dreigende oordeel werkten 
minstens zo sterk. Het is onderdeel van de Nederlandse neiging tot 
moralisering van menselijke verhoudingen. 
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Die schuld voelde men weliswaar tegenover een hogere macht 
(Sinterklaas of God), maar betrof in concreto de mores binnen de 
gemeenschap waartoe men behoorde – om te beginnen die van het 
gezin. Netjes eten, de hond uitlaten, tandenpoetsen, lief zijn voor 
mama, luisteren naar papa en dergelijke werden religieuze opgaven. 
De traditie van moralisme en puriteins schuldbesef heeft zich in ons 
land tot op de dag van vandaag weten te handhaven. Het is tegelij-
kertijd onze zwakke plek. Menig intellectueel opereert tegenwoordig 
in de publieke ruimte als een puriteinse dominee die zijn gemeente 
vooral schuldgevoel wil bijbrengen, zijn medeburgers oproepend tot 
deemoed én tot verbetering van hun zondige bestaan. 

Deze moreel-religieuze lading van het gezin en het daarin vige-
rende schuldgevoel kennen dus ook hun keerzijde. Daartoe behoort 
een opmerkelijke sociale intolerantie die men in discussies over de 
Nederlandse traditie van vrijheid en tolerantie nogal eens over het 
hoofd wil zien. Op veel plaatsen verdraagt men in eigen kring nau-
welijks verschillen: de hartstochtelijk nagestreefde religieus-more-
le eenheid tussen mensen is even intiem als intens van aard. Wie 
niet orthodox is – en dus de rechte overtuiging mist – hoort er niet 
bij; dat geldt ook bij niet-gelovigen. Men behoudt zich het recht 
voor om de innerlijke waarheid ook toe te passen bij de omgang met 
 anderen. 

Bij uitstek de genoemde zuilensamenleving geeft uitdrukking 
aan dit verlangen naar intieme verwantschap en het zich afschermen 
voor het vreemde. Om zich werkelijk thuis te voelen, moet men le-
ven in een wereld van gelijkgezinden, met mensen die er ten diepste 
dezelfde overtuiging op nahouden als jij. De paradox is evenwel dat 
juist die veiligheid van de eigen kring en het eigen gelijk verwordt tot 
een vorm van onvrijheid, namelijk het verbod om anders te zijn of te 
denken, de angst om de gebaande paden te verlaten, de sociale druk 
die conformistisch maakt. In veel Nederlandse instituties vormt dat 
verlangen naar intieme verwantschap een voorwaarde voor lidmaat-
schap. Wie anders gelooft of denkt, doet niet echt mee. 

De Nederlandse geschiedenis leert ons dan ook dat onze veelge-
prezen tolerantie vooral van bestuurlijke, economische en juridische 
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aard is. Men werkte pragmatisch samen waar dat nodig was, maar 
echte gemeenschap bestond slechts binnen de eigen gelederen. Men 
organiseerde met deze zuilen in feite een vorm van apartheid rond 
levensbeschouwelijke gezindheden, en die apartheid had ten diep-
ste van doen met de eigen veiligheid. Wie anders voelde, sprak of 
handelde, vormde een geestelijke bedreiging waartegen de andere 
gelovigen zich wilden beschermen. Ze vertrouwden daarvoor op el-
kaar alsook op voorgangers die wisten hoe je dergelijke gevaren het 
hoofd moest bieden. 

Zo geeft de gehele verzuiling in Nederland uitdrukking aan een 
eigenaardig verlangen om de gezellige intimiteit van het gezin op te 
schalen en te institutionaliseren: op school en op de sportvereniging 
komt onze zoon of dochter louter gelijkgezinden tegen. Daar krijgt 
hij of zij niet iets anders te horen, te zien of te doen dan thuis. Alleen 
zo kweekt men een duurzame gemeenschap van mensen. Want twee 
geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. 

Het verdwijnen van de zuilen na de revolutie van de jaren zestig 
betekent echter niet dat deze neiging tot exclusieve gemeenschaps-
vorming eveneens verdwenen is. Ze manifesteert zich heden ten dage 
in een opmerkelijke tendens tot hokjesvorming op allerlei levensge-
bieden, met de bijbehorende eenkennigheid en onderlinge verkette-
ring. Waar de regentesk bestuurde zuilen mensen uit verschillende 
sociale lagen van de bevolking met de Nederlandse gemeenschap als 
geheel verbond, zien we tegenwoordig dat postmoderne hokjes veel 
homogener van aard worden, wat een nog verdergaande sociale frag-
mentatie tot gevolg heeft. Overtuigd als men is van het eigen gelijk, 
is er nauwelijks nog ruimte elkaar te ontmoeten. De Nederlandse 
hokjesgeest is dus een geseculariseerde uitdrukking van onze sterk 
subjectieve geloofservaring die draait om de moralisering van eigen 
overtuigingen, handelingen en instellingen. Het is niet simpelweg 
een erfenis van het protestantisme als zodanig. De reformatie vond 
in ons polderland een bepaalde weerklank, omdat ze in zekere zin 
beantwoordde aan een reeds bestaande mentaliteit. Ze kreeg boven-
dien haar eigen nationale en regionale invulling. 
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6. Vooruitblik via een terugblik 

Wanneer we de vraag stellen waartoe Nederland op aarde is, moeten 
we ons rekenschap natuurlijk geven van processen als globalisering 
en virtualisering die de huidige wereld kenmerken. Willen we be-
stuurlijk goed op deze ontwikkeling kunnen inspelen, dan dienen 
we wel te begrijpen wie we nu zelf zijn en welke mogelijkheden er 
wellicht besloten liggen in onze herkomst. Dat is nu niet het geval. 
Onder invloed van een sterk ideologisch mensbegrip – dat berust op 
het abstracte concept van een autonoom individu – is ons nationale 
zelfbegrip de laatste decennia ernstig verschraald. Zowel onze elites 
als degenen die ertegen ageren, leggen doorgaans weinig begrip aan 
de dag van onze nationale identiteit. Dat heeft helaas ook zijn tol 
geëist in het maatschappelijk en bestuurlijk leven, met alle spannin-
gen en verwarring van dien. Het is hoog tijd dat we opnieuw onszelf 
serieus nemen, onszelf in de ogen kijken én onszelf proberen recht te 
doen. Laat ik daarom afsluitend vanuit het verleden een blik werpen 
op de toekomst. 

Economisch gesproken blijft het natuurlijk zaak dat we onze 
tradities erkennen en verder uitbouwen. Deze hebben zich veelal 
gevormd in wisselwerking met onze natuurlijke omgeving en alle 
activiteiten die daarbij horen met hun bijbehorende kennis en tech-
nieken: landbouw, handel, scheepvaart, waterbeheer enzovoort. In 
algemene zin ligt de kracht van Nederland vooral in het praktisch 
vormgeven of stroomlijnen van ruimte en in het verzorgen of verede-
len van de natuurlijke omgeving. Dat gold in de Middeleeuwen en 
dat is nog altijd het geval. Toch moeten we ook nadenken over de 
nieuwe wereld die in aantocht is en de sociaal-culturele dynamiek 
waarmee zij mogelijk gepaard gaat. Wat voor nieuwe uitdagingen 
doen zich voor? En welke mogelijkheden dienen zich aan, gegeven 
de gebieden waarop wij vanuit het verleden sterk staan? Ik schets 
hier vijf manieren waarop we aan de wereld van morgen een bijdrage 
zouden kunnen leveren.

Een eerste bijdrage gaat uit van het grote gemak waarmee wij 
dankzij de digitalisering onderling contact hebben. De sociale me-
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dia vormen daar een uitgesproken voorbeeld van. Moderne com-
municatie is in hoge mate egalitair en informeel van aard, en gaat 
bovendien gepaard met een zekere nadruk op snelheid, openheid 
en eerlijkheid. Horizontale verhoudingen en allerlei vormen van sa-
menwerking of kennisdeling bepalen vaak het soort werk dat men 
verricht. Arbeid steunt steeds meer op netwerken, waarbij for-
mele en informele contacten door elkaar heen lopen. Dat is ook 
de manier waarop zpp’ers, startups of het midden- en kleinbedrijf 
zich mo menteel manifesteren. Samenwerken, delen en helpen zijn 
kenmerkend voor het succes van de (kleinschalige) economie van 
de digitale wereld. Mede door onze voorkeur voor horizontale, in-
formele en egalitaire verhoudingen, kleinschalige samenwerking 
en onze opengordijnenmentaliteit voelen wij ons in deze nieuwe 
wereld thuis. Ons land leent zich goed voor het soort werk én de 
vrije werkvormen die kenmerkend zijn voor de digitale economie. 
Er zijn in ons land ook nieuwe tradities aan het ontstaan die daar-
mee verband houden: van asml en Tomtom tot Guerrilla Games 
en Booking.com. Daarbij is het wel zaak om door middel van wet-
geving en anderszins voor nieuwe vormen van sociaaleconomische 
veiligheid te zorgen en initiatieven daartoe (broodfondsen e.d.) op 
een creatieve manier te ondersteunen. 

Een tweede bijdrage heeft betrekking op het verbeteren van de 
leefbaarheid in stedelijke omgevingen. De urgentie van deze opgave 
vloeit ten dele voort uit de almaar toenemende digitalisering. Die 
kan immers ook de vorming van virtuele groepsverbanden met zich 
meebrengen en daarmee een zekere vervreemding van de fysieke 
omgeving in de hand werken. Dat kan leiden tot een fixatie op de 
eigen beleving en het absolute gelijk van eigen overtuigingen, wat 
uiteindelijk resulteert in afgeschermde gemeenschappen die soms 
zelfs religieus kunnen radicaliseren. Deze tendens is mondiaal zicht-
baar. In het verleden heeft Nederland veel ervaring opgedaan in de 
omgang met gesloten religieuze gemeenschappen. De vorming van 
dergelijke verbanden ging altijd gepaard met een zekere betrokken-
heid bij het algemeen belang, te beginnen bij een gemeenschappe-
lijke zorg voor de omgeving, waaronder die voor dijken en sloten. 
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Onze ervaring van vrijheid en veiligheid blijft onlosmakelijk 
verbonden met een omgeving die op orde is, waarin we ons thuis 
voelen. Onze voorliefde voor het vormgeven van de publieke ruimte 
openbaart zich ook in onze stedelijke ontwikkeling. Multiculturele 
problematiek, gettovorming en verloedering van buurten worden 
mede opgelost met behulp van stenen: probleemwijken worden om-
gebouwd en bewoners worden anders of elders gehuisvest. Daar-
naast impliceert de eerdergenoemde decentrale organisatie van 
bestuur en de nadruk op lokale speelruimte dat politie en hulpver-
lening wijkgericht werken. In deze gerichtheid op de wijk ligt tevens 
de mogelijkheid besloten om diverse groepen bij elkaar te brengen 
rond een gemeenschappelijk belang. Het op orde houden van de ei-
gen leefwereld is een ecologische aangelegenheid die mensen van 
verschillende achtergronden en religieuze gezindten een gedeelde 
verantwoordelijkheid en inspanningsplicht oplegt. Het is niet toe-
vallig dat juist leefbaarheid zo’n belangrijk onderwerp werd in de 
lokale politiek. En terecht!

In het verlengde van die leefbaarheid onderscheid ik een derde 
bijdrage, die vooral betrekking heeft op de organisatie van de zorg. 
Zorg behoort tot het domein van de veiligheid. Met de toenemende 
vergrijzing in de westerse wereld zal de betaalbare organisatie van 
zorg een steeds belangrijker thema worden. Het groeiende beroep 
op ouderenzorg én gezondheidszorg vraagt om innovatieve sociale 
praktijken, waarbij ook de toepassing van moderne it-technologie 
en robotica op de agenda staat. De daarbij behorende netwerken 
zullen traditionele instituties als ziekenhuizen openbreken en de rol 
van artsen of specialisten ingrijpend veranderen. Ziekenhuizen zul-
len meer de vorm van expertisecentra moeten aannemen, waarvan 
de medewerkers horizontaal zijn ingebed in een wijds netwerk van 
zorgwerkers in de omgeving van een cliënt. Ook hier geldt dat onze 
wijkgerichte benadering van zorg en onze vertrouwdheid met ega-
litaire samenwerking zulke netwerken mogelijk maken. We kunnen 
andere landen daarin voorgaan.

Bij de ontwikkeling van die zorg is het tevens van belang dat er 
een normatieve dialoog op gang komt over de kwaliteit van leven 
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en sterven. De voortrazende technologische ontwikkelingen stellen 
de mensheid voor vragen die we moeten beantwoorden. Vergeleken 
met andere landen stelt de open en directe cultuur van Nederland 
ons beter in staat om een normatief gesprek te voeren over gevoelige 
onderwerpen en om pijnlijke zaken te regelen. In zijn algemeenheid 
geldt dat, door de implementatie van technologie, het belang van 
communicatie in veel maatschappelijke sectoren en beroepen toe-
neemt. We zijn en blijven een land van de dialoog, al gaat het er soms 
heftig aan toe, en we schuwen het taboe niet. Uiteindelijk gaat het 
om een spirituele heroriëntatie, en ook op dat punt kunnen we op 
een rijke traditie terugkijken.

Een vierde bijdrage is gerelateerd aan het streven naar duur-
zaamheid. Betrekt men daarbij de klemmende mondiale vraagstuk-
ken rond waterbeheer en voedselvoorziening, dan kan de ontwikke-
ling van een duurzame delta in Nederland een unieke hoeveelheid 
kennis opleveren die ook elders ter wereld van nut kan zijn. Omdat 
daarbij wereldstad en achterland nauwer dan ooit op elkaar betrok-
ken zullen zijn, kan ons land met zijn Randstad een uitgesproken 
voorbeeld vormen van het soort ecologische stadstaten die in de toe-
komst nodig zijn. Daarbij is de inrichting van het maatschappelijk 
leven niet zozeer gebaseerd op transacties tussen individuen, maar 
eerder op goede relaties tussen groepen binnen de samenleving als 
geheel. Dit betekent wel dat er opnieuw grenzen worden gesteld 
aan de vermarkting van allerlei sectoren en dat het mede door de 
overheid afgedwongen concurrentiebeginsel wordt herzien om meer 
duurzame samenwerkingsverbanden mogelijk te maken. Een nieuw 
evenwicht tussen het globale en nationale of regionale in het kader 
van duurzaamheid vraagt, met betrekking tot het economische le-
ven, ook om nieuwe wetgeving. 

De vijfde bijdrage betreft het vormgeven en beveiligen van de 
digitale wereld, die steeds uitdrukkelijker een openbare ruimte 
vormt. Vanuit onze voorliefde voor het leggen van verbindingen 
en onze expertise met het in goede banen leiden van allerlei stromen 
beschikken we over een van de beste digitale netwerken ter wereld 
(met een bijbehorende kabelinfrastructuur). Deze bieden uitgelezen 
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mogelijkheden tot geavanceerde toepassingen van ict, die in onze 
leefwereld op allerlei gebieden kunnen worden ingezet. Wat mondi-
ale datastromen betreft vormt ons land een belangrijk knooppunt. 
Tegelijkertijd wordt de laatste jaren steeds duidelijker dat zich in 
deze nieuwe ruimte wildwesttaferelen afspelen waarbij de wet soms 
ver te zoeken is. Het is een wereld die veel mogelijkheden biedt voor 
afpersing door criminele bendes en machtsmisbruik door grote pri-
vate partijen.

Een van de komende uitdagingen is daarom het scheppen van 
veiligheid of ecologie in deze nieuwe sfeer. Uiteindelijk is dat ook 
een zaak van mensen die betrouwbaar moeten zijn. De deugdelijke 
beveiliging en stroomlijning van de digitale wereld vormt een nood-
zakelijke voorwaarde voor het veiligstellen van onze speelruimte en 
vrijheden. Daartoe moeten nieuwe technieken en praktijken worden 
ontwikkeld. Gezien de centrale positie die Nederland inneemt in de 
digitale wereld en de aard van deze problematiek is het wenselijk dat 
ons land daarin een prominente rol gaat spelen, uiteraard in samen-
werking met de eu en buitenlandse partners. De technische kennis 
daarvoor is aanwezig, evenals de daartoe vereiste moraal, wat onder 
andere blijkt uit het relatief lage corruptieniveau van ons land.

7. Tot slot 

Bovengenoemde uitdagingen en denkrichtingen vragen om maat-
schappelijke betrokkenheid van onze bestuurlijke elites en overtui-
gend leiderschap. Dat lijkt de overheid, met haar omhelzing van 
markprincipes, de laatste decennia enigszins te zijn verleerd. Toch 
hebben Nederlanders van oudsher behoefte aan gezaghebbende 
voorgangers die de koers uitzetten, waartegen zij dan ook weer te 
hoop kunnen lopen. Dat verklaart mede de populariteit van een po-
liticus als Pim Fortuyn. Los daarvan hoeven we maar een blik te 
werpen op de opkomst van China of op onze eigen nationale ge-
schiedenis om te beseffen dat de overheid bij grote maatschappelijke 
transities hoe dan ook een cruciale speler is.
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De omvorming van ons land tot bijvoorbeeld een duurzame delta 
is in beginsel een groots project waaraan allerlei mensen en groepen 
kunnen deelnemen en waarmee we een nieuwe onderlinge betrok-
kenheid kunnen creëren tussen etnische of religieuze groepen die 
zich voor een gemeenschappelijke toekomst inzetten. 

Daarvoor zijn natuurlijk grote investeringen vereist, maar aan 
een collectief vermogen ontbreekt het in ons land zeker niet. Onze 
gerichtheid op de toekomst in termen van veiligheid en zorg spreekt 
immers uit ons verzekeringswezen en pensioenstelsel. Het kortzich-
tige en vooral financieel gerichte rendementsdenken van onze pen-
sioenfondsen heeft er helaas toe geleid dat ook zij hun maatschap-
pelijke betekenis uit het oog zijn verloren. Momenteel leidt dit tot 
de onwenselijke situatie dat het pensioengeld van Nederlandse werk-
nemers vooral wordt geïnvesteerd in projecten en bedrijven in het 
buitenland. Zo spelen we onze concurrenten in de kaart en onder-
mijnen we onze eigen economische slagkracht. Het is dus wenselijk 
dat pensioenfondsen weer beseffen waartoe zij op aarde zijn en de 
verantwoordelijkheid nemen om een veel groter deel van hun vermo-
gen te investeren in de leefbaarheid en toekomst van ons eigen land. 

Vanuit zo’n maatschappelijke betrokkenheid en toekomstgericht-
heid bouwden onze voorvaderen de dijken waarachter we wonen én 
de zeilschepen die ons niet alleen welvaart maar ook een weidse blik 
op de wereld hebben bijgebracht. Het wordt tijd dat we die traditie 
wat meer op waarde gaan schatten en in ere houden. Laten we dus 
ernst maken met de taak om ons land in een goede staat door te 
geven aan de volgende generaties. Dat begint ermee dat we onze 
identiteit serieus nemen en ervoor te zorgen dat die behouden blijft. 
Want daarvoor zijn vrijheid en veiligheid ons wel zo lief. 
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Manuela Kalsky is bijzonder hoogleraar op de Edward 

Schillebeeckx-leerstoel voor Theologie en Samenleving aan 

de Vrije Universiteit. Zij geeft mede leiding aan een nwo-

onderzoeksprogramma over multiple religious belonging. We 

spraken met haar over geloof en identiteit in Nederland. 

Twee tendensen bepalen op dit moment de discussie in 

Nederland. Om te beginnen heeft de migratie het debat 

over religie teruggebracht, en verder is er een proces van 

secularisatie, dat een verregaande pluralisering van 

levensbeschouwingen tot gevolg heeft. 

Amsterdam is een stad die zich kenmerkt door superdiver-

siteit. Geen enkele groep vormt nog een meerderheid. Dat 

maakt nieuwe manieren om te communiceren noodzakelijk. 

Hoe gaan we om met die diversiteit? Door de pluralisering 

hebben veel Nederlanders het gevoel dat alles onoverzichtelijk 

is geworden. Ze zijn hun thuisgevoel kwijt. Tegelijkertijd heb-

ben we te maken met mensen die van elders komen en hier een 

nieuw thuis moeten vinden. De betekenis van ‘je thuis voelen’ 

is in alle Europese landen een belangrijk onderwerp.

Met de pluralisering van Nederland neemt ook de polarisatie 

toe. Ik denk dat de verzuiling – een focus op de eigen groep 

– hierbij nog steeds doorwerkt. Je merkt dat het leggen van 

verbindingen en het openen van de eigen groep voor anderen 

in Nederland moeilijk verloopt. 

Ik geef vaak lezingen voor de vrijzinnigen. Ook daar zie je: ze 

sterven liever uit dan dat ze de verbinding aangaan met een 

andere vrijzinnige groep. Hoe klein je ook bent, in Nederland 

wil men een eigen club. En dan creëer je weer een nieuwe club, 

bijvoorbeeld voor de islam of voor andere religies. Maar het 
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idee van emancipatie binnen je eigen groep werkt niet meer 

zoals vroeger tijdens de verzuiling. Je deelt niet meer dezelfde 

taal, je hebt niet meer dezelfde cultuur als verbindende basis. 

Er ontstaat een vorm van apartheid. Identiteit wordt dan 

een vechtbegrip. Het is mijn identiteit tegen de jouwe. Ik 

maak me echt zorgen over de segregatie die zich momenteel in 

Nederland voltrekt.

De grote vraag blijft: wat geeft mijn leven zin? Wat helpt mij 

in leven en sterven? Waar vertrouw ik op? We kunnen die 

vraag niet langer vanuit een monocultuur beantwoorden. We 

krijgen steeds meer een situatie zoals in Azië, waar allerlei 

levensbeschouwingen naast elkaar bestaan. Multiple religious 
belonging is daar veel gewoner. Men combineert verschillende 

religies. Ze hebben een bepaalde functie in het dagelijks leven. 

Je gaat naar de boeddhistische monnik op het moment dat je 

met de dood bezig bent en bezoekt de shintotempel als het om 

de spiritualiteit van het leven gaat. 

We doen op de Vrije Universiteit onderzoek naar multiple 

religious belonging in Nederland. Daaruit blijkt dat zo’n 

drie miljoen Nederlanders uit diverse religieuze tradities 

putten. Men omarmt meerdere religieuze tradities of neemt 

elementen uit verschillende religies mee. De meesten baseren 

zich op de christelijke traditie en combineren die met 

elementen uit het boeddhisme of het hindoeïsme. Daarnaast 

heb je mensen die zich bij geen enkele traditie thuis voelen, 

maar de religieuze dimensie in hun leven wel van belang 

vinden. Zij kiezen rituelen en teksten die in hun leven van 

betekenis zijn en verdiepen zich daar verder in. Ik heb er 

samen met Frieda Pruim een boek over geschreven met als 

titel Flexibel geloven. 

Het gaat erom knooppunten te vinden die ons met elkaar 

verbinden. De vraag naar gemeenschappelijke waarden hoort 
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daar thuis. We zitten nog te veel aan het eenheidsdenken 

vast, zien onvoldoende dat eenheid als concept gewelddadig 

is. Het sluit ‘anderen’ uit. Op die manier kunnen we het 

toegenomen pluralisme van de samenleving geen recht doen 

en het ook niet begrijpen. Bij pluralisme hoort een andere 

denkstructuur. Wat minder of-of en wat meer en-en. Het 

rizomatische denken sluit daarbij aan. Het idee is dat we 

elkaar via verbindende elementen ontmoeten, uit elkaar gaan 

en weer samenkomen. 

Het is belangrijk om samen aan een praktisch doel te werken. 

Mensen zeggen bijvoorbeeld: wij willen ons inzetten voor het 

milieu. Sommigen komen uit de duurzaamheidsbeweging 

en hebben helemaal niets met religie. Anderen zeggen: voor 

mij als gelovige gaat het om het behoud van de schepping. 

Misschien is water op dat moment het verbindende element. 

De Bijbel en de christelijke traditie kennen het water als 

symbool van het leven. Ik geloof in de kracht van verhalen: 

de persoonlijke verhalen van de mensen zelf, maar evengoed 

verhalen uit levensbeschouwelijke tradities. Tegenwoordig 

kun je niet meer veronderstellen dat mensen die verhalen 

kennen. Veel jonge mensen zijn er niet meer mee opgegroeid. 

Toch blijft het belangrijk ze met elkaar te delen. De 

verschillende religieuze wijsheidstradities kunnen een 

belangrijke bijdrage leveren aan wat in onze samenleving 

waardevol is. 

Vandaag ontwikkelen mensen in hun dagelijks leven 

hybride identiteiten. Zo ben ik zelf bicultureel. Dat heeft een 

meerwaarde. Ik kan met Nederlandse ogen naar Duitsland 

kijken en met Duitse ogen naar Nederland. Het valt me op dat 

Nederlanders erg aan hokjes zijn gehecht. Dat belemmert de 

communicatie, niet alleen als het over moeilijke onderwerpen 

gaat, maar ook over triviale dingen. Men wil eerst weten in 
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welk hok je hoort voordat men de communicatie start. Ik heb 

zelf ervaren hoe moeilijk dat voor nieuwkomers kan zijn.

Ik kwam in de jaren tachtig voor mijn studie naar 

Amsterdam. Tot mijn grote verbazing behoorde ik als Duitse 

automatisch in de categorie ‘moffen’. Mijn auto met een 

Duits kenteken liep ’s nachts mysterieuze deuken op en mijn 

onderbuurman (die bij de Prinses Irene Brigade had gezeten) 

liet me telkens weten hoeveel ‘moffen’ hij in de oorlog had 

vermoord. Duitsers kregen toen nog vaak dat scheldwoord uit 

de oorlog opgeplakt. Ik dacht: Besef je eigenlijk wel dat je het 

over mijn familie en vrienden hebt? Zo vervreemd je mensen 

van je, maar intussen verwacht je wel hun loyaliteit. Dat gaat 

moeilijk samen. 

Nederland kent een grote variëteit aan mensen, gedragingen 

en levenswijzen, maar de veelgeprezen Nederlandse 

tolerantie staat vandaag onder druk. Staan we wel zo open 

voor de ander? Hebben we echt respect voor een andere 

cultuur of religie? Of worden mensen die te veel afwijken 

van ‘ons soort mensen’ liever uitgesloten dan opgenomen? 

Nederlanders vinden zelfkritiek erg moeilijk. Het koloniale 

verleden en het daardoor veroorzaakte leed ziet men niet 

graag onder ogen. Maar net als Duitsland zal Nederland ook 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor begane misdaden 

in het verleden. 

Ook Nederland wil liever de grenzen voor vluchtelingen 

sluiten, en uit onderzoeken blijkt dat moslims op de 

Nederlandse arbeidsmarkt worden gediscrimineerd. Als 

we verder deze kant opgaan, ondermijnen we onze eigen 

waarden. Dan ben je wat mij betreft als westerse cultuur niet 

meer geloofwaardig. Als je uitsluiting en geweld op de koop toe 

neemt, dan is dat het echec van onze beschaving. 
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Ik ben het met paus Franciscus eens: alleen het verbindende 

denken zal ons redden. Daarom hebben we het ‘Nieuw 

Wij’-project opgezet, dat de wij-zij-tegenstellingen in het 

land moet helpen overbruggen. We kunnen niet meer in 

afgrenzingen denken of louter in termen van een nationale 

staat, hoe graag iemand dat uit angst voor een geglobaliseerde 

wereld ook wil. Het is een achterhoedegevecht. 
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6. Ter bescherming van  
het experiment

Over de burgerlijke cultuur en civil society 

als haar kerndomein

Govert Buijs

Waartoe is Nederland op aarde? In deze bijdrage verdedig ik de stel-
ling dat Nederland op aarde is om het experiment van de burgerlijke 
cultuur te bewaren en verder te ontwikkelen. Daaraan koppel ik de 
volgende stelling: het kerndomein van de burgerlijke cultuur is – 
historisch en systematisch gezien – de civil society oftewel een goed 
ontwikkeld ‘maatschappelijk middenveld’. Voor de bescherming en 
ontwikkeling van de burgerlijke cultuur is daarom de bescherming 
en vitaliteit van de civil society essentieel. Bijgevolg is Nederland dus 
op aarde ter stimulering van een vitale civil society. 

In deze bijdrage geef ik eerst een korte schets van die burgerlijke 
cultuur en de pijlers waarop ze berust. Daarna ga ik in op één van 
deze pijlers: de civil society. Hoewel deze een kerndomein is van de 
burgerlijke cultuur, wordt ze theoretisch vaak over het hoofd ge-
zien of verwaarloosd, en in de praktijk zelfs bedreigd. In feite is Ne-
derland om allerlei redenen van oudsher een echt civil society-land. 
Daarom zou Nederland, binnen de eigen landsgrenzen maar ook 
daarbuiten, als beschermvrouwe van de civil society moeten optre-
den. En echt beschermen is: haar verder ontwikkelen, langs steeds 
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nieuwe wegen. Wellicht is dat eerder een taak voor de Nederlanders 
– van welke achtergrond dan ook – dan voor ‘Nederland’, want bij 
dit laatste vatten we de staat al snel op als primaire actor, terwijl dat 
juist bij dit onderwerp niet zo handig is.

1. Burgerlijke cultuur: een snelle kennismaking

Als we in vogelvlucht de wereldgeschiedenis en alle tot dusver ont-
wikkelde culturen laten passeren, dan zou al snel opvallen dat in 
Europa een merkwaardig afwijkende cultuur is ontstaan, die de hele 
wereldgeschiedenis en alle andere culturen is gaan beïnvloeden: de 
westerse cultuur. De historicus Jan Romein sprak in dit verband 
van een markante ‘afwijking van het Algemeen Menselijk Patroon’. 

Wie over de uniciteit van Europa spreekt, voelt al snel schaam-
tegevoelens opkomen over kruistochten, slavernij, kolonialisme of 
racisme, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar de eerlijk-
heid gebiedt ons te zeggen dat er ook een andere kant bestaat. We 
kennen tevens het Europa van de politieke revoluties, van rechtsta-
ten en democratie, van mensenrechten, wetenschappelijke vooruit-
gang, economische ontwikkeling, verzorgingsstaten, toenemende 
gezondheid of levensverwachting, en zo kunnen we ook nog wel 
even doorgaan. Juist de zelfkritiek omtrent zaken als kruistochten, 
slavernij, kolonialisme en racisme is typisch Europees – een vorm 
van zelfkritiek die men in elk geval niet zo sterk aantreft in andere 
culturen. Dit is het Europa waar, als nooit tevoren in de menselij-
ke geschiedenis, de waardigheid van ieder mens onder woorden is 
gebracht, terwijl ze constitutioneel is verankerd en op allerlei wij-
zen wordt beschermd. Het is een wereld waarin als nooit tevoren 
fundamentele (en ik ben geneigd te zeggen: universele) noties van 
rechtvaardigheid en menselijke waardigheid institutioneel vorm 
hebben gekregen. 

In de volle erkenning van de ontsporingen van Europa is het 
daarom goed om ook een blik te werpen op de positieve kanten van 
het Europese experiment en op de eigen betekenis van deze afwij-
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king van het Algemeen Menselijk Patroon. Wat is het geheim hier-
achter? Karl Marx verbond deze afwijking met de ‘revolutie van de 
bourgeoisie’ die zich een uitweg baande uit allerlei feodale structu-
ren. Hij plaatste haar oorsprong rond de twaalfde eeuw, wat hij goed 
had gezien. In lijn daarmee kunnen we spreken van de ‘burgerlijke 
cultuur’, die inderdaad een soort wereldhistorische revolutie beli-
chaamt. Aan dat inzicht verbind ik direct de stelling dat een civil 
society, oftewel een platform voor allerlei vrije burgerlijke initiatie-
ven die niet worden georkestreerd door de staat, noch zijn ingege-
ven door private winstverwachtingen, een kernbestanddeel is van de 
burgerlijke cultuur. 

2. Europa als sociaal laboratorium

Waar komt die burgerlijke cultuur vandaan? Wat heeft haar geboor-
te ingeleid? Haar oorsprong ligt inderdaad – zoals Marx zag – in het 
afscheid van de vroegmiddeleeuwse feodale orde. Toch beschouw ik 
dat – anders dan Marx – niet als een gevolg van nieuwe economische 
verhoudingen, maar als doorwerking van een in Europa opkomend 
en geleidelijk steeds dieper doorwerkend christendom. Na de val van 
het West-Romeinse Rijk ontbrak in het Westen een overkoepelen-
de machtsstructuur (anders dan in het Oosten, waar de imperiale 
structuren nog eeuwenlang bleven voortbestaan). Karel de Grote en 
later de Ottonen hebben diverse pogingen gedaan om een dergelijke 
machtsstructuur te vestigen, maar geen daarvan werd uiteindelijk 
een succes. Tribale en later feodale krachtsverhoudingen bepaalden 
in deze contreien het beeld. 

Deze tribale en feodale structuren stonden echter op gespannen 
voet met het christelijk geloof dat zich steeds verder uitbreidde in 
West-Europa, zowel in aantal aanhangers als in persoonlijke intensi-
teit. Vanwaar deze spanning? Volgens het christendom is Gods lief-
de (agapè) bestemd voor ieder mens, en dus is ieder mens in principe 
gelijkwaardig. Het is waar dat deze gebroken wereld allerlei ongelijk-
heden kent en dat we dit ook niet zomaar kunnen veranderen, maar 
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we weten ook dat dit ten principale niet de bedoeling is. Bovendien 
telt deze aardse wereld in het christelijk geloof mee als een wereld 
waarin God mens werd – en wat voor een mens: een timmermans-
zoon! De idee dat ieder mens telt én dat dit concrete lichamelijke 
leven ook in Gods liefde deelt, leidde tot de gedachte dat lichamelijk 
werk en beroepsarbeid eveneens van waarde zijn – terwijl men die 
in de klassieke Oudheid en in de feodale cultuur juist minachtte. De 
betrokkenheid van God bij dit aardse bestaan werd dan ook gezien 
als een bron van hoop, en iets van die liefde van God moest toch 
zichtbaar kunnen worden in deze wereld? 

Die zichtbaarheid kreeg vooral gestalte in de vorming van nieu-
we gemeenschappen buiten stamverband en feodale verhoudingen 
om, waarin de individuele menselijke waardigheid beter kon worden 
gerespecteerd. Tezamen vormden deze – hier heel kort geschetst – 
de kern van wat ik een ‘agapeïsche revolutie’ noem. Die revolutie be-
tekende de opkomst van een nieuwe mentaliteit die tot op de dag van 
vandaag botst met andere mentaliteiten, die meer heroïsch, meer 
hiërarchisch, meer individualistisch of meer aristocratisch zijn. Om-
dat deze nieuwe mentaliteit zich in Europa begon te manifesteren 
en de strijd aanbond met andere mentaliteiten (die ook gewoon op 
het toneel bleven), werd dit continent in feite een laboratorium voor 
nieuwe samenlevingsvormen. Het verlangen naar andere vormen 
van samenleven, buiten stamstructuren en vooral buiten de vaak 
gewelddadige of onderdrukkende feodale verhoudingen om, leidde 
tot een, altijd omstreden, zoektocht naar samenlevingsstructuren 
waarin mensen als vrijen en gelijken met elkaar zouden kunnen sa-
menleven. Het werd in feite een zoektocht naar een institutionele 
vormgeving van de ‘agapeïsche revolutie’. 

Aanvankelijk waren het vooral de kloosters die tegemoetkwa-
men aan dit verlangen. Ze leverden het grondmodel voor een geheel 
nieuwe vorm van samenleven: de middeleeuwse steden, die zichzelf 
organiseerden als een soort ‘vrijheidsenclaves’ (zelf noemden ze zich 
communes oftewel gemeenschappen). Nadat rond 1000 de reforma-
tie van Cluny gedurende een aantal decennia had geleid tot de vor-
ming van meer dan duizend nieuwe kloosters, volgde de stadsvor-
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mingsbeweging dit voorbeeld. Dat gebeurde vanaf ongeveer 1050 
in Noord-Italië en vervolgens in westelijk Europa. Met name in de 
dertiende eeuw ging het hard. In Duitsland werden elke tien jaar 
meer dan tweehonderd nieuwe steden gesticht, tot het Duitse gebied 
meer dan vierduizend steden telde. Quid aliud est civitas quam mag-
num monasterium? schreef Erasmus later in een brief: wat is een stad 
anders dan een groot klooster? De leden van deze gemeenschappen 
noemden zich ‘burgers’. Dat is afgeleid van ‘burcht’ of ‘borg’ en 
heeft dus ook een connotatie met ‘geborgenheid’. Binnen de steden 
richtte men zelf weer allerlei genootschappen, leefgemeenschappen 
en samenwerkingsverbanden op waar mensen zich bij aan konden 
sluiten (zie onder).

Bij deze zoektocht speelden vrouwen een voorname rol. De vrou-
wenbeweging was van eminent belang om dat centrale begrip ‘liefde’ 
levend te houden en er praktische consequenties aan te verbinden 
in de vorm van sociaal werk. De ‘liefdesmystiek’, waarin het draai-
de om de liefde tot God en tot Christus, leverde via Hildegard van 
Bingen, Hadewych en vele anderen een geheel eigen literair-theo-
logisch genre op en droeg daarmee sterk bij aan de mentale consoli-
datie van de agapeïsche revolutie. Deze spirituele impuls was direct 
verbonden met het vermogen van vrouwen om gemeenschappen te 
organiseren waarin ze als vrije mensen samenwoonden en zich aan 
sociale zorg wijdden. In Noordwest-Europa, met name in Vlaande-
ren en de Nederlanden, ontstonden zo talloze gemeenschappen van 
ongehuwde of verweduwde vrouwen die samenwoonden in hofjes: 
de Begijnhoven. Qua organisatievorm, moraliteit en spiritualiteit 
waren dit typische uitingen van een civil society-beweging.

Later kreeg de burgerlijke cultuur een andere krachtige impuls 
doordat de protestantse reformatie het ‘priesterschap van alle gelovi-
gen’ en de waardigheid van arbeid benadrukte. Zo kan men het pro-
testantisme zien als de theologische en vervolgens ook kerkelijk-in-
stitutionele reflectie van de opkomst van de burgerlijke cultuur, die 
in wezen berustte op een spirituele habitus. Terecht typeerde Max 
Weber het protestantisme als ‘innerweltliche Askese’, dat wil zeg-
gen als een voortzetting van de monastieke spiritualiteit buiten het 
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klooster, midden in de wereld. Dat is in feite de kern van de burger-
lijke cultuur. 

3. Een drievoudige mentale transformatie…

Historicus Peter Brown heeft betoogd dat reeds de vroege kerk, 
langs de inhoudelijke lijnen die ik zojuist heb geschetst, een ‘revo-
lutie van de sociale verbeelding’ doormaakte. Onder invloed van de 
Bijbelse boodschap gingen mensen zich een ander soort samenleving 
voorstellen. Dat begon overigens al vroeg. In het oude Midden-Oos-
ten, waar volop oorlogen plaatsvonden, waren Israëls profeten al be-
gonnen om – vol verbeeldingskracht – een wereld te schetsen waar 
‘zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen’, waar ‘wolf en lam 
op voet van vriendschap met elkaar zullen verkeren’, waar ‘een koe 
en een berin samen zullen weiden’, waar ‘een baby zal spelen met 
een adder’ en waar ‘gevangenen vrijgelaten zullen worden’ – kortom 
een staat van kosmische vrede en gedeelde vreugde, waarin mensen 
gelijk zijn en de een de ander niet langer uitbuit of veracht. 

In haar botsing met de feodale wereld maakte de christelijke 
boodschap een soortgelijke verbeelding los. Broksgewijs begon men, 
vaak meer praktisch-activistisch dan theoretisch of zelfs maar talig 
gearticuleerd, zich een samenleving voor te stellen die langs drie 
assen fundamenteel van de bestaande samenlevingen zou kunnen 
afwijken: 

1. Van het primaat van heroïsche waarden naar het primaat 
van ‘agapeïsche’ waarden (en de tot op vandaag voortduren-
de strijd hiertussen). Deze waarden zijn nieuwtestamentisch 
samen te vatten met de begrippen ‘vrede, vrijheid, gelijkheid 
en broederschap’. Zowel de klassieke Griekse en Romeinse als 
de Germaanse en Keltische culturen kenden aan heroïsche 
waarden het primaat toe. Hiertegenover begonnen bepaalde 
groepen in het zich nieuw manifesterende Europa het primaat 
van agapè of caritas te benadrukken. Het ‘succes’ van samen-
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levingen was toen niet langer af te meten aan de overwinnin-
gen op het slagveld, maar aan de mate waarin zij de gelijke 
waardigheid van al haar burgers wist vorm te geven, juist ook 
van degenen die (om wat voor reden dan ook, zoals ziekte, 
ouderdom enzovoort) buiten de boot dreigden te vallen. 

2. Van de homo hiërarchicus naar de homo aequalis (en de 
permanente strijd hiertussen). Bijna alle politieke en sociale 
denkbeelden in vroeger tijden en in andere culturen veron-
derstelden de aanwezigheid van een natuurlijke orde, waarin 
sommigen een hogere positie innamen dan anderen (Grie-
ken-barbaren, mannen-vrouwen, vrijen-slaven enz.). De idee 
van principiële gelijkwaardigheid van alle mensen zou voor 
het eerst in het Westen de basis van een politieke orde vormen 
– aanvankelijk nog in een ruige en onvolgroeide vorm (zoals bij 
de middeleeuwse steden), maar uiteindelijk via allerlei kron-
kelwegen uitlopend op universeel geachte mensenrechten. 

3. Van een ‘totalistisch top-down’- naar een ‘pluraal bottom-
up’-idee van samenleven (en de permanente strijd hiertus-
sen). Zoals gezegd: het wemelde in de middeleeuwse steden 
van genootschappen, verenigingen, gilden, leefgemeenschap-
pen, tehuizen enzovoort. Veel mensen namen een rol op zich 
als sociaal organisator en kregen hier kennelijk ook de ruimte 
voor. De created community werd ook een creative community. 
Men wilde zelf de heiliging van het leven ter hand nemen. 
Geen wonder dat de protestantse Reformatie, die alle gelo-
vigen tot priesters verklaarde en daarmee aparte priesters de 
facto afschafte, met name in de steden van Noordwest-Eu-
ropa, als loopvuur om zich heen greep. Eigen verantwoorde-
lijkheid kwam voorop te staan. De grote ontdekking was dat 
er sociale samenhang kon zijn zonder dat er een omvattende 
politieke structuur bestond. Die laatste diende juist beperkt 
te zijn in omvang en reikwijdte, om de bloei van andersoor-
tige, meer gelijkwaardige gemeenschaps- en samenwerkings-
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vormen te laten opbloeien. De intrinsieke waarde van wat we 
vandaag veelal ‘civil society’ noemen, werd in zeker opzicht 
in de Middeleeuwen al ontdekt. Een vrije samenleving be-
dreigt de sociale cohesie niet, maar bevordert deze juist. 

Deze drievoudige transformatie is vervolgens in de westerse ge-
schiedenis blijven doorwerken. Ze heeft veel van de interne strijd in 
Europa bepaald. Al met al markeerde deze transformatie een men-
tale exodus uit de feodale wereld, die deels voorafging aan de poli-
tieke exodus en er deels gelijk mee opging. Ze had alle kenmerken 
van wat Jean-Luc Marion omschrijft als een phénomène saturé: een 
verzadigd fenomeen dat voortdurend nieuwe betekenissen genereert 
en waaraan men voortdurend nieuwe kanten ontdekt, zonder dat het 
ooit uitgeput raakt. Zo staat de westerse geschiedenis in het teken 
van een voortdurend zoeken naar manieren waarop het rijk van de 
agapè op een of andere wijze in deze wereld gestalte kan krijgen. Is 
het mogelijk de samenleving in te richten op basis van zorgwaarden? 
Hoe kan dit ook institutioneel gestalte krijgen?

4. Een institutionele revolutie

Uiteindelijk zijn in het Westen langs deze weg vier institutionele do-
meinen ontdekt, die elk op eigen wijze bijdragen aan de bevordering 
van een menswaardig leven – tot op de dag van vandaag. De aga-
peïsche revolutie is niet louter een kwestie geweest van persoonlijke 
deugden en van individuele ethiek – hoe belangrijk deze op zichzelf 
ook zijn. Er dienden daarnaast ook zoiets als institutionele ethiek 
of ‘deugdzame instituties’ te zijn, instellingen die tot doel hebben 
een specifiek publiek goed te ontwikkelen. Ik noem vier kenmerken-
de instituties die in de loop der tijd uit de bovengenoemde mentale 
transformaties zijn voortgekomen en belangrijke pijlers van de bur-
gerlijke cultuur zijn geworden. 

Allereerst ontstond wat we heden ten dage de sfeer van de civil 
society noemen. Die gaat terug op de ontdekking dat mensen de mo-
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gelijkheid hebben om de handen ineen te slaan en buiten de sfeer van 
bloedverwantschap (familie of stam) een gemeenschappelijk goed te 
realiseren. Ik wees al op kloosters, steden, genootschappen, gilden, 
opvanghuizen, ziekenhuizen en huizen van gemeenschappelijk sa-
menwonen. Hier ontstond wat de Utrechtse historica Tine de Moor 
typeerde als de ‘homo coöperans’, mensen die samenwerken voor de 
lokale publieke zaak. Maar ook in later tijd zien we een grote ont-
wikkeling van wat nu ‘niet-gouvernementele’ en ‘non-profit’-initia-
tieven worden genoemd. Het gaat dan om de vrije associaties die De 
Tocqueville in de vroege negentiende eeuw in Amerika waarnam, 
en die hij zag als leerscholen voor maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid. Hij had deze associaties bij wijze van spreken ook in de 
steden van Noordwest-Europa kunnen bestuderen. Tegenwoordig 
bevestigen sociologen en politicologen de essentiële rol van een goed 
functionerend maatschappelijk middenveld voor het welzijn van sa-
menlevingen en hun deelnemers, ja, voor de democratie. Hierover 
zo dadelijk meer.

Op de drie andere sferen zal ik slechts kort ingaan, omdat ze 
buiten het bestek van deze bijdrage vallen. Zo omvat de tweede sfeer 
de universiteiten die vanaf de twaalfde eeuw in een flink aantal Eu-
ropese steden opkwamen. Ze waren van belang omdat de burgerlijke 
cultuur grote waarde hecht aan onderwijs, onderzoek en debat. De 
derde sfeer begon schoorvoetend bij de Magna Charta van 1215 in 
Engeland en brak vervolgens door met de Nederlandse opstand – 
later in Engeland en Amerika, en ten slotte Frankrijk –, wat uit-
eindelijk leidde tot de rechtsstaat. De vierde sfeer omvat een min of 
meer zelfstandig opererende, maar sociaal gedachte markteconomie 
waarin mensen hun ‘roeping’ volgen (Luther noemde werk een Be-
ruf ), zodat ze elkaar dienstbaar kunnen zijn. 

5. De intrinsieke betekenis van de civil society

In het vervolg van deze bijdrage wil ik nader inzoomen op het eerste 
domein: de civil society. Vaak wordt deze getypeerd als een sfeer die 
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‘tussen’ de privésfeer, de sfeer van de staat en de sfeer van de markt 
instaat. 

Men komt in de literatuur nogal eens (varianten van) de aan Pes-
toff ontleende Figuur 2 tegen. Het is een rijke figuur die tegelijker-
tijd ook opvallend arm blijft, juist als het gaat om de civil society. 
De middelste driehoek is immers inhoudelijk leeg! Pestoff baseerde 
zich voor de invulling van de sferen op een artikel van Hirschman 
waarin onderscheid wordt gemaakt tussen drie sferen met elk een 
eigen operationele logica en een daaraan gekoppeld verbindingsme-
chanisme, waarmee het instituut communiceert met de mensen die 
het betreft. De staat kent een logica van dwang en communiceert via 
het spreken van burgers (dwang/voice). De markt volgt een logica 
van ruilen, terwijl klanten kunnen komen of gaan, al naargelang ze 
tevreden zijn over die ruil (ruil/exit). De private sfeer kent liefde als 
primaire modus operandi, en diegenen die erdoor geraakt worden, 
zijn gebonden door hun loyaliteit (liefde/loyalty).

Maar Hirschman onderscheidde geen vierde sfeer, wat op zich 
typerend is voor de in de inleiding al genoemde verwaarlozing van 
de civil society. Die verwaarlozing blijkt ook uit het feit dat deze sfeer 
zelfs bij Pestoff, die hieraan wel een plaats geeft, toch niet inhou-
delijk wordt bepaald. De leegte komt overeen met in de kern nogal 
negatieve aanduidingen voor de civil society die volop de ronde doen: 
het zou gaan om ‘non-profit-’ of ‘non-gouvernementele’ organisa-
ties, dus niet om de markt of staat, maar om wat dan wel? Dit zien 
we weerspiegeld in veel theorieën over civil society die de relevan-
tie van dit domein vooral verbinden met government failure, mar-
ket failure of beide tegelijk. Daar waar overheden taken laten liggen 
en/of de markt problemen niet oplost, ontstaat ruimte voor de civil 
society, voor gezamenlijke initiatieven van burgers. Elk civil socie-
ty-initiatief is dan in feite een aanklacht tegen een falende overheid 
of een falende markt. Waar overheid en/of markt goed functioneren, 
zou geen civil society hoeven zijn. Deze theorieën dragen zo onbe-
wust het stempel van de Koude Oorlog, toen de wereld maar twee 
smaken kende: die van een alles regelende overheid óf die van een 
alles bepalende markt. 
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Figuur 2: Overzicht van maatschappelijke domeinen en hun logica’s. Ontleend aan Pestoff (1992) 

Dit lijkt me een verwrongen visie, en even verwrongen lijken 
me allerlei visies die de civil society duiden in functionele termen 
(overigens geheel in lijn met de manier waarop veel sociologen en 
sociaal-theoretici geneigd zijn te denken). Steeds is de vraag waar 
iets toe dient – en de antwoorden gaan dan meestal in de richting 
van maatschappelijke orde of systeemstabiliteit. Vaak typeert men 
de civil society als iets wat bijdraagt aan maatschappelijke zelfregu-
lering, aan de overdracht van waarden en normen, aan collectieve 
wilsvorming, aan het cultiveren van onderling vertrouwen tussen 
burgers, het bieden van tegenwicht tegen de overheid en/of het fun-
geren als intermediair tussen burgers en politiek.

Daarmee vergeet men dan dat mensen zich maar heel zelden op 
een bepaald domein begeven vanwege sociologische functionalitei-
ten. Zij doen dat eerder vanwege de intrinsieke betekenis die een 
bepaald domein voor hem heeft. Het menselijk bestaan telt diverse 
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domeinen waarbij men zich niet steeds hoeft af te vragen of ze een 
verder gelegen doel dienen, omdat ze zelf onderdeel zijn van het goe-
de leven. Denk aan zaken als muziek, kunst, sport, politiek en derge-
lijke. Zo kan men ook de civil society zien als een onderdeel van het 
goede leven: mensen die buiten de privésfeer, zonder tussenkomst 
van politieke machthebbers, gezamenlijk initiatieven ontplooien die 
het private belang overstijgen.

Het gezamenlijk vorm geven aan de eigen leefwereld heeft voor 
mensen vaak een intrinsieke betekenis. Het is in zichzelf bevredi-
gend om samen met buren of andere ‘geestverwanten’ (in de meest 
ruime zin: mensen met wie men bijvoorbeeld de liefde voor een be-
paalde sport, zorg voor de eigen leefomgeving, perspectief op de 
zin van het leven of politieke overtuiging deelt) te werken aan een 
gemeenschappelijk doel of een gedeeld goed. Daar kunnen mensen 
voldoening uit putten (of frustratie als het niet lukt), maar ze hebben 
in ieder geval het gevoel dat een dergelijke inspanning zinvol is.

In de theoretische reflectie op het fenomeen wordt deze intrin-
sieke betekenis maar zelden gezien, laat staan gearticuleerd. Toch 
ligt het voor de hand te stellen dat de civil society een eigen betekenis 
heeft. Ze biedt een zelfstandige vormgeving van idealen en morele 
impulsen van burgers, los van de overheid (falend of functionerend) 
en los van de markt (falend of functionerend). Daarnaast en daarna 
kan men constateren dat de civil society bepaalde ‘functies’ vervult, 
soms inderdaad als compensatie voor tekorten in andere sferen. Er 
is – voor zover ik het kan overzien – in feite maar één traditie waarin 
deze intrinsieke betekenis theoretisch wordt erkend, en die betreft 
het zogeheten ‘christelijk-sociaal denken’ met haar twee onderling 
verwante subtradities van katholiek en protestants sociaal denken.

Het protestantse denken heeft in dit opzicht de primeur. Het 
heeft namelijk de meest radicale civil society-denker van de moderne 
tijd voortgebracht: Johannes Althusius, een calvinistisch rechtsge-
leerde die van 1604 tot zijn dood in 1638 werkzaam was als stads-
bestuurder van de Noord-Duitse stad Emden. Hij was zó radicaal 
dat wie zijn Politica Methodice Digesta benadert met de vraag welke 
betekenis vrije associaties binnen een politieke orde hebben, geen 
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antwoord vindt. Die vraag vooronderstelt namelijk het primaat van 
het overkoepelende geheel van de natiestaat, waarbinnen de plaats 
en het nut van vrije associaties kennelijk moeten worden bepaald. Bij 
Althusius is de blikrichting echter geheel omgekeerd en vormen de 
associaties het fundamentele vertrekpunt van waaruit men de vraag 
moet stellen wat de plaats en het nut van hogere politieke instituties 
als steden en staten zijn. Voor hem waren vrije associaties een na-
tuurlijk gegeven. In associaties realiseren mensen hun natuurlijke 
behoefte aan en zelfs biologische noodzaak tot onderlinge samen-
werking. Politiek, die Althusius liever ‘symbiotiek’ of samenlevings-
kunde noemde, bestaat uit het creëren van ruimte voor samenleven, 
het bewaren van ruimte voor associaties. Daarom vormen consoci-
ationes het eigenlijke object van de politiek en het politieke denken. 

Daarmee is Althusius de grondlegger geweest van een van de 
meest invloedrijke en tegelijk een van de theoretisch minst gearti-
culeerde politieke tradities in de moderne tijd: het federalisme. Ma-
chiavelli, Hobbes en Locke hebben, vooral door hun sensationele 
metafysica en de diverse interpretatiemogelijkheden die zij daarmee 
boden, veel meer intellectuele aandacht getrokken. Machiavelli 
verwoordde het idee van de samenleving als machtsstrijd, Hobbes 
vooral het beeld van de mens als een angstig, puur op lijfsbehoud ge-
richt wezen, Locke het beeld van de mens als ongenaakbare bezitter 
van eigendomsrechten enzovoort. Toch was in de politieke praktijk 
vooral de federalistische stroming van eminent belang, met name in 
Noordwest-Europa als het kerngebied van de burgerlijke cultuur. 

Hoewel associaties voor Althusius dus geen nadere ‘statelijke’ 
rechtvaardiging behoeven, kan men uiteraard wel de politieke bete-
kenis van associaties in zijn werk nagaan. Ze vormen een constante 
garantie waardoor de macht van ‘hogere’ instanties, zoals de staat, 
wordt ingeperkt. Zij garanderen dat soevereiniteit, die Althusius ra-
dicaal neerlegde bij het volk als geheel, niet geüsurpeerd wordt door 
de staat, maar ‘beneden’ bij het volk blijft. Staatsmacht zou daarom 
slechts gedelegeerde en beperkte macht zijn.

Deze lijn werd drie eeuwen later voortgezet door de protestantse 
theoloog, journalist en politicus Abraham Kuyper. Hij muntte zelfs 
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een staatkundig beginsel om in het bijzonder de politiek eraan te 
herinneren dat zij de handen diende af te houden van al die maat-
schappelijke initiatieven en organisaties die uit de samenleving voor-
komen. Het beginsel van de ‘soevereiniteit in eigen kring’ was expli-
ciet bedoeld ter bescherming van de gezamenlijke initiatieven van 
burgers en de betekenis die zij er zelf aan toekenden. Daarmee riep 
Kuyper de staat op om daar geen inhoudelijk oordeel over te vellen, 
tenzij een bepaalde inperking onvermijdelijk was uit het oogpunt 
van maatschappelijke orde of bescherming van mensen. Wat men-
sen zelf willen organiseren, is hun eigen keuze en verdient daarom 
ruimte, ook al is dit vanuit collectief niveau soms lastig. Niets was 
volgens Kuyper gevaarlijker dan een staat die zich, met de middelen 
van de macht, ging bemoeien met wat burgers willen of doen. 

Als zodanig is de toepassing van dit beginsel veel breder dan 
alleen een bescherming van de civil society. Het wil de ‘eigen logi-
ca’ van allerlei maatschappelijke sferen beschermen en waken voor 
wat Habermas een ‘kolonialisering’ van de ene sfeer door de andere 
noemt. Laat media en onderwijs vrij zijn van commercie, laat de 
markt vrij zij van ongepaste overheidsregulering, religies vrij van 
overheidsinmenging, onderwijs vrij van politieke of kerkelijke in-
menging. (De door Kuyper opgerichte Vrije Universiteit moest in-
stitutioneel vrij zijn van staat én kerk, maar mocht zich wel vrijwillig 
aan een geloofsovertuiging binden.) 

Een soortgelijk beginsel werd in de twintigste eeuw geformu-
leerd aan katholieke zijde, al werd daar de term ‘subsidiariteit’ ge-
bruikt. Na een eerste aanzet daartoe met de pauselijke encycliek 
Rerum Novarum (1891) was het met name Quadragesimo Anno (1931) 
waarin we het subsidiariteitsbeginsel in volle zin tegenkomen. De 
klassieke formulering daarvan luidt als volgt: 

Wat de enkelingen op eigen initiatief en door eigen kracht kun-
nen verwezenlijken, mag hun niet ontnomen en de gemeen-
schap opgedragen worden. Evenzo is het niet minder onrecht-
vaardig en daarbij nadelig, ja noodlottig voor de goede orde, 
wat door een kleinere en ondergeschikte gemeenschap gedaan 
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en tot stand gebracht kan worden, naar een grotere en hogere 
gemeenschap te verwijzen. (Quadragesimo Anno, par. 79) 

De kerngedachte is hier dat de staat in principe afzijdig moet blijven 
en ruimte geven aan allerlei maatschappelijke initiatieven, maar wel 
dient te waken over het algemeen welzijn en moet opletten of de 
lagere gemeenschappen daar ook aan bijdragen of er in elk geval 
niet mee in strijd zijn. Pas wanneer op een lager niveau scheefgroei 
ontstaat die het algemene welzijn bedreigt én dit niet kan worden 
opgelost op ‘intermediair’ niveau, mag de staat in beeld komen om 
(doorgaans tijdelijk en ter ‘subsidie’) hulp te bieden. Ook hier zien 
we dus expliciete aandacht voor en roep om bescherming van ini-
tiatieven die mensen zelf ontwikkelen. 

Deze haast anarchistisch aandoende gedachtelijn neemt een ge-
heel eigen plaats in in het politiek-theoretische spectrum van de 
moderne tijd. Van het liberale denken onderscheidt ze zich door een 
open oog voor de bovenindividuele, gemeenschapsgeoriënteerde 
impulsen die veel mensen hebben. Van het socialisme onderscheidt 
ze zich doordat er niet vanuit een abstracte collectiviteit wordt ge-
dacht, maar vanuit concrete gemeenschappelijke initiatieven (iets 
wat later binnen het socialisme ook aandacht zou krijgen: in En-
geland rond de Fabian Society en in Nederland met de gedachte 
van functionele decentralisatie). Maar echt anarchistisch is deze lijn 
toch ook weer niet, omdat ze, zowel aan protestantse als katholieke 
zijde, een positieve rol zag voor de staat. Deze had een eigen functie 
te vervullen als scheidsrechter tussen de maatschappelijke sferen 
en in bepaalde gevallen zelfs als tijdelijk substituut voor een falen-
de samenleving, bijvoorbeeld door een ‘schild voor de zwakken’ te 
vormen. Er is hier niets wat aan een anarchistische, libertaire of 
liberale ‘staatshaat’ herinnert, wel een besef dat staatstaken princi-
pieel beperkt (moeten) zijn. 

Hoe kan men dan de intrinsieke betekenis van civil society-initia-
tieven duiden? Hier doet zich de moeilijkheid voor dat de figuur van 
Pestoff een restcategorie introduceert waarin van alles en nog wat 
bij elkaar wordt geveegd: zorg, onderwijs, media, sport, de hobby-
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tuiniersvereniging Groei en Bloei, vakbonden, woningcorporaties, 
milieubewegingen, mensenrechtenorganisaties, internationale ont-
wikkelingsorganisaties en ga zo maar door. Kan men hierin ooit één 
‘logica’ ontwaren die het onderscheid met privésfeer, staat en markt 
legitimeert? Kuyper, die in een tijd leefde waarin de driehoek van 
Pestoff nog niet bestond, sprak over de samenleving als bestaande 
uit vele, in zichzelf onderscheiden sferen. Meer recent heeft Mi-
chael Walzer in zijn boek Spheres of Justice (1983) iets vergelijkbaars 
voorgesteld. Maar ook dat denkkader lijkt het binnen de huidige 
theorievorming niet te hebben gered. Wij moeten vandaag dus ver-
der met een minder gedifferentieerd begrippenkader dan wenselijk 
is. De vraag is of we van de begripsmatige nood een theoretische 
deugd kunnen maken door te zoeken naar iets gemeenschappelijks 
in al deze initiatieven van burgers, naast de private sfeer, naast de 
overheid en naast de markt.

Ik denk dat dit kan. We kunnen dit gebied en de intrinsieke be-
tekenis ervan aanduiden als het domein van zorgzame coöperatie (als 
operationele logica) en vertrouwen (als wijze van binding). Wat mij 
betreft komt in de driehoek van Pestoff dus coöperatie/vertrouwen te 
staan (naast ‘dwang/voice’, ‘ruil/exit’ en ‘liefde/loyalty’). Civil society 
is het domein waarin mensen, gelijkwaardig maar onderling zeer ver-
schillend, de handen ineenslaan om gezamenlijk goede dingen voor 
elkaar, voor anderen of voor zichzelf te realiseren door middel van 
organisatorisch-institutionele initiatieven. Het hóéft niet – er is geen 
overheid of andere gezagsinstantie die een civil society per decreet in 
het leven kan roepen. Het hoeft ook niet voor elke deelnemer hetzelf-
de op te leveren, als betrof het een ruil. In de civil society overstijgt 
men deels het eigenbelang en vertrouwt men erop – mag en moet 
men erop vertrouwen – dat dit ook geldt voor de andere deelnemers. 
Als mensen het gevoel krijgen dat enkelen vooral actief zijn om hun 
eigen belang dienen, loopt de civil society op de klippen. De directeur 
van de Hartstichting met zijn voor deze sector hoge salaris kan erover 
meepraten (dat had hij dus eerder moeten doen). Vertrouwen hebben 
is niet alleen faciliterend voor het handelen in de civil society (wat ook 
geldt voor markt en politiek), maar vormt juist de kern ervan. 
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Er is nog één kenmerk van de civil society dat aandacht behoeft. 
In deze sfeer zijn mensen weliswaar fundamenteel als gelijkwaar-
digen actief, maar in de praktijk zijn het vaak juist hun verschil-
len die op de voorgrond treden. Veel relaties in de civil society 
zijn principieel asymmetrisch: onderwijzer-leerling; arts-patiënt; 
filantroop-dakloze; buurtwerker-hangjongere; trainer-pupil; ver-
zekeraar-gedupeerde; pastor-zoeker naar genade of bevestiging 
enzovoort. En toch tast deze asymmetrie de fundamentele gelijk-
waardigheid niet aan. Sterker nog: de gelijkwaardigheid is juist de 
basis voor het accepteren van die asymmetrie. We zouden ook kun-
nen zeggen dat mensen hier participeren met hun kwetsbaarheid. In 
de civil society zien mensen juist hun kwetsbaarheid onder ogen en 
pogen ze gezamenlijk hiervoor een remedie te vinden, door middel 
van onderwijs, zorg, training, recreatie of actievoeren. 

Deze asymmetrische verhoudingen vormen een belangrijk ver-
schil met de sfeer van de markt, waar deelnemers in principe als 
gelijkwaardige partijen tot ‘deals’ of transacties komen. Daarom kan 
men ook stellen dat waar asymmetrie aanwezig is, de markt en haar 
werking minder goed passen. In de markt worden mensen aange-
sproken op hun symmetrische kracht, in de civil society eerder op 
hun asymmetrische kwetsbaarheid. Voor een gezonde samenleving 
is het zo bezien essentieel om deze twee domeinen niet met elkaar 
te verwarren of te vermengen, maar er een goede balans tussen te 
vinden. Dat is zowel een architectonisch probleem (inrichting van 
de samenleving) als een persoonlijk probleem (balans in het eigen 
leven). 

6. Leerschool voor een zorgzame samenleving

Pas wanneer men de intrinsieke betekenis van de civil society helder 
voor ogen heeft, kan men tevens spreken over de functionele beteke-
nis die een goed ontwikkelde civil society eventueel heeft. Een eerste 
en zeer inhoudelijke denker over de functionele betekenis ervan voor 
de samenleving als geheel was de al genoemde Franse aristocraat 
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Alexis de Tocqueville. Hij begreep de civil society – overigens een 
term die hij niet in de hedendaagse betekenis gebruikte – als een 
belangrijke sfeer waarin mensen ‘vrije associaties’ vormen. Hij zag 
hoe zich in Frankrijk eindelijk een doorbraak van de burgerlijke cul-
tuur kon voltrekken – een cultuur die eeuwenlang (gedeeltelijk) was 
gefrustreerd door het absolute koningschap dat ook de kerk naar zijn 
koninklijke pijpen liet dansen. De Tocqueville typeerde deze over-
gang van een aristocratische samenleving naar een democratische 
zelfs als een providential fact, een onomkeerbare mentale en sociale 
revolutie in de wereldgeschiedenis.  

In 1830 trok hij naar het toen al democratische Amerika om te 
kijken hoe de wereld er in de toekomst zou uitzien én hoe deze im-
mense transformatie in goede banen kon worden geleid. Omstreeks 
die tijd lukte het in Frankrijk allemaal nog niet zo goed. Wat zou er 
van Amerika te leren zijn, waar niet alleen een revolutie had plaats-
gevonden (net als in Frankrijk), maar zich ook (anders dan in Frank-
rijk), deels door Noordwest-Europese invloed, een constructief-re-
volutionaire (lees: burgerlijke) mentaliteit ontwikkelde? Er bleek 
ginds inderdaad veel te leren. Met name de ‘vrije associaties’ zijn in 
De Tocquevilles analyse cruciaal voor een functionerende democra-
tie. Hun betekenis ligt vooral in het genereren van een public spirit, 
een tegengif voor het individualisme, dat zo gemakkelijk opkomt in 
egalitair-democratische samenlevingen. 

In het werk van De Tocqueville verschijnt de civil society dan 
ook als een belangrijke overdrachts- en oefenplaats voor waarden en 
normen. Opvallend is overigens wel dat voor hem de politieke vrij-
heid van associatie, dus de mogelijkheid om politieke organisaties te 
vormen, het fundamenteelst is. Wanneer mensen in de politiek leren 
dat ze gezamenlijk bepaalde doelen kunnen realiseren, gaan ze dat 
ook doen buiten de politiek in zogenaamde civil associations. 

In vergelijking met Althusius was de blikrichting bij De Toc-
queville fundamenteel verschoven in de richting van de staat – in 
zijn geval Amerika, als voorbeeld voor de Europese natiestaten. Zijn 
centrale vraag was hoe een democratische orde kan overleven. Een 
tweede verschil met Althusius – van wiens werk hij hoogstwaar-
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schijnlijk volledig onkundig was – is dat De Tocqueville niet zozeer 
aandacht vroeg voor de vrijheid en de eigen competentie van associ-
aties, maar vooral voor de mentaliteit van burgers en voor de wijze 
waarop die mentaliteit werd gevormd door vrije associaties. Zonder 
een public spirit kon de democratische samenleving volgens hem niet 
overleven. Op deze wijze gaf De Tocqueville een specifieke invulling 
aan de rol van vrije associaties binnen de politieke orde. Daarom zag 
hij de civil society als een leerschool voor de democratie, zoals de 
democratie een leerschool was voor de civil society. 

Nauw verbonden met deze lijn is het recentere werk van Robert 
Putnam – Making Democracy Work (1993) – waarin de civil society 
wordt gezien als de kraamkamer van ‘sociaal kapitaal’: het vermogen 
dat mensen kunnen ontwikkelen om elkaar te vertrouwen. In Put-
nams analyses komt dit voort uit een lange historische ontwikkeling 
(parallel aan de analyse die ik hiervoor heb gegeven). Zijn onderzoek 
berust op een vergelijking tussen Noord-Italië en Zuid-Italië: in het 
ene gebied floreert de democratie, in het andere gebied grijpt de 
politieke macht veeleer terug op quasifeodale verhoudingen.

Daarmee stuiten we op een derde, internationaal gezien belang-
rijke dimensie van de civil society. Deze betreft het doorbreken van 
raciale, etnische of clanstructuren. Een civil society geeft mensen 
de mogelijkheid elkaar te ontmoeten dwars door allerlei identiteits-
grenzen heen. In Nederland zien we dit bijvoorbeeld in de sport: zo 
is de voetballerij een van de weinige domeinen waar ‘autochtoon’ en 
‘allochtoon’ elkaar met enige regelmaat tegenkomen. Hoe succesvol 
dit kan zijn, zien we aan West-Europa, waar de stamstructuren al 
lang voor het optreden van nationale staten grotendeels waren ver-
dampt. Wie was daar Saks, wie Angel, wie Frank en wie Fries? Dat 
had hooguit nog folkloristische betekenis. Kom daar nu maar eens 
om in veel andere delen van de wereld.

Een vierde functie van de civil society is dat deze mensen alterna-
tieve erkenningsgrondslagen biedt. In veel samenlevingen is maat-
schappelijke waardering verbonden aan het feit dat iemand tot een 
bepaalde familie behoort, een bepaalde positie in het overheidsappa-
raat bekleedt (de personages in de romans van Dostojewski hebben 
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een rang in het leger of vervullen een of andere vage betrekking 
in het ambtenarenapparaat) of veel succes boekt in de marktsector. 
Nederland behoort hoe langer hoe meer tot deze laatste categorie, 
waarbij achter de ideologische maskerade van een ‘meritocratie’ ge-
leidelijk een eendimensionale waarderingspiramide ontstaat, met de 
bankrekening als enige as waarlangs respect wordt verdeeld. Weini-
gen zijn dan winnaars, velen ‘losers’, of voelen zich zo. 

Een goed ontwikkelde civil society geeft heel andere mogelijkhe-
den. Mensen die in het bedrijfsleven niet ‘ver’ zijn gekomen, kunnen 
in de civil society desondanks gloriëren als kantinebeheerder bij een 
voetbalvereniging. In de kerkelijke zondagsschool kan een magazijn-
bediende die Bijbelverhalen spannend weet te vertellen, zijn leven 
lang ‘meesterlijk’ worden gevonden. De fabrieksarbeider kan plaats-
nemen in het bestuur van de school waarop ook de kinderen van de 
directeur zitten. Ook aan vrouwen bood de civil society eeuwenlang 
een alternatief carrièrepad. Uitgesloten van politieke functies en – in 
de loop van de negentiende eeuw – hoe langer hoe meer uitgesloten 
van betaald werk, konden vrouwen zich in de civil society alsnog 
ontplooien en maatschappelijk van betekenis zijn. 

Met name mensen die zich van nature meer thuis voelen in 
een asymmetrische omgeving en wie de symmetrie van de markt 
tegen de borst stuit, hoeven in een goed ontwikkelde civil society 
van hun hart geen moordkuil te maken. Ze kunnen met een gerust 
hart onderwijzer, verpleegkundige, sociaal werker of pastor worden. 
Een soortgelijke functie vervult de civil society – in Amerika werd 
dat zelfs een iconische standaardbiografie – voor diegenen die in 
de markt fortuin maken en zich dan bewust worden van de leeg-
te die niet zelden samengaat met materiële overvloed. Zij stappen 
vaak over naar een filantropische loopbaan, zoals Rockefeller, Car-
negie, Templeton, Gates en Zuckerberg hebben gedaan. Door een 
goed ontwikkelde civil society komt aldus een bredere spreiding van 
maatschappelijke waardering tot stand, gebonden aan de uiteen-
lopende taken en talenten van mensen. Onnodig te zeggen dat dit 
veel maatschappelijk onbehagen, frustratie en boosheid voorkomt 
of  tegengaat. 
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Ten slotte kan men de civil society zien als de noodzakelijke kri-
tische tegenmacht tegen staat en markt. De dwingende macht van 
de staat en de verleidelijke macht van de markt moeten, willen ze 
niet ontsporen en totalitair worden, worden gecompenseerd door 
een tegenkracht die mensen deels voor die macht immuniseert en 
deels een alternatieve oriëntatie biedt. Hier dient zich de thematiek 
aan die Jürgen Habermas omschrijft als de ‘kolonialisering van de 
leefwereld’ door staat en markt. In de civil society, die ik hierboven 
heb omschreven als een domein van intermenselijk vertrouwen en 
samenwerking, leert men dat het meest fundamentele in het leven 
niet geld of macht is, maar precies dit: liefdevolle zorgrelaties waarin 
men een eigen rol vervult. Wanneer macht en markt niet tot men-
selijke bloei leiden, dient hun een halt te worden toegeroepen. Maar 
dat kan alleen vanuit het idee dat een andere levensvervulling moge-
lijk is, een diep besef van wat menselijke bloei betekent.

7. Bedreigingen voor de civil society

Een vitale civil society kan ook iets vermoeiends hebben. Altijd maar 
weer initiatieven nemen, altijd zelf verantwoordelijk zijn, altijd weer 
aan het verenigingsleven deelnemen … Daardoor kan men in de 
verleiding komen om het ideaal, en nog vaker de praktijk, van een 
civil society op te geven. Men kan gaan verlangen naar een machtige 
staat die al het goede voor ons regelt, die weliswaar onze vrijheid 
inperkt maar er bescherming voor teruggeeft, een milde staat die 
in feite handelt als een nieuwe tiran. Of mensen kiezen voor een 
even consumptief als prettig bestaan in de privésfeer, waarbij ze de 
samenleving links laten liggen. Met mij gaat het goed, met ons gaat 
het slecht. De Tocqueville voorzag dit al: 

Elk van hen afzonderlijk staat als een vreemdeling tegen-
over het lot van alle anderen; zijn kinderen en zijn vrienden 
vormen voor hem het hele mensdom; wat de rest van zijn 
medeburgers betreft: hij staat naast hen, maar ziet hen niet; 
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hij raakt ze aan, maar voelt ze niet; hij bestaat slechts in en 
voor zichzelf. (Alexis de Tocqueville, Over de democratie in 
Amerika, p. 748) 

Zo bezien bestaat het gevaar dat mensen steeds weer het monster 
creëren dat hen vervolgens verdrukt, of dat nu gebeurt via de con-
sumptie of via de staat. Op korte termijn zijn we dan even gelukki-
ger, maar weldra volgen de onderdrukkende maatregelen en zuchten 
we onder het regime dat we over onszelf hebben afgeroepen. Dat 
leidt vervolgens – in het beste geval! – weer tot maatschappelijk on-
behagen of tot verzet tegen een overmaat aan regels, procedures, 
protocollen, leiders en wellicht zelfs tot populisme, als een machte-
loos protest tegen de teloorgang van een civil society die we zelf niet 
meer wilden of konden onderhouden.

Naast deze consumptieve individualisering zijn er andere be-
dreigingen voor de civil society. Hiervoor sprak ik al van de theo-
retische en intellectuele verwaarlozing van het domein in kwestie. 
Mensen, dus ook wetenschappers, kunnen zo gebiologeerd raken 
door het grote, dat ze de betekenis van het kleine niet langer aanvoe-
len. Veel politici zien de civil society over het hoofd of willen die, als 
ze haar wel zien, het liefst naar hun hand zetten. Bestuurskundige 
Willem Trommel (2009) sprak in dit verband terecht van ‘gulzig be-
stuur’. Ook kan de civil society zozeer in de greep komen van harde 
etnische, religieuze of sociale identiteiten dat ze bijdraagt aan het 
aanjagen van scheidslijnen – een situatie waar ook Nederland in het 
tijdperk van de verzuiling soms vervaarlijk dicht langs scheerde. De 
civil society verbrokkelt dan in parallelle samenlevingen.

Ten slotte kan de verbeeldingskracht die nodig is voor civil so-
ciety-initiatieven teloorgaan. Men moet het vermogen om zich een 
andere, betere wereld voor te stellen (concreter: een beter leven voor 
deze gehandicapte, dakloze, zwakke leerling enzovoort) ook als zo-
danig oefenen. Als de verbeeldingskracht van mensen zich uitslui-
tend richt op de eigen carrière (‘Je droom waarmaken!’) komt de civil 
society gemakkelijk in het gedrang. 

In dit verband moeten we op enkele nog weinig verkende ge-
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volgen van de secularisatie wijzen. Het christelijk geloof was vanaf 
de vroege Middeleeuwen een belangrijke inspiratiebron voor tallo-
ze civil society-initiatieven. Dit sociologische gegeven geldt tot op 
de dag van vandaag. Ook in het sterk geseculariseerde Nederland, 
waar kerkelijke betrokkenheid vaak het hoongelach van de intelli-
gentsia oproept, zijn kerken echte powerhouses van vrijwilligerswerk 
en financiële vrijgevigheid voor goede doelen. Dat dit geen toeval is, 
blijkt uit het feit dat De Tocqueville rond 1830 in Amerika exact het-
zelfde vaststelde. Het bracht hem tot de opmerking dat in de Ameri-
kaanse democratie ‘religie de belangrijkste van alle maatschappelijke 
instituties is’. Religie brengt als niets anders mensen het besef bij dat 
ze onderdeel zijn van een groter geheel, terwijl het tevens een appel 
doet op hun inzet en betrokkenheid. Religie is bij uitstek een bron 
van verbeeldingskracht voor een andere wereld, waarvoor men zich 
vervolgens dient in te zetten. 

Het is een even open als reële vraag of de civil society – en 
daarmee uiteindelijk ook de burgerlijke cultuur – het einde van de 
christelijke religie zal overleven. Er zijn vele niet-burgerlijke cul-
turen in de wereld (geweest), en er is geen enkele reden om aan 
te nemen dat in West-Europa tot in eeuwigheid een burgerlijke 
cultuur, zoals hiervoor geschetst, zal blijven bestaan. Waarom zou 
zich er bijvoorbeeld niet opnieuw een heroïsche cultuur kunnen 
ontwikkelen, waar primair bewondering bestaat voor de economi-
sche, sportieve en intellectuele winnaars en onbarmhartig wordt 
neergekeken op de losers in de ratrace? De razendsnelle opkomst 
van het bedenkelijke ‘excellentie’-jargon doet daaromtrent weinig 
goeds vermoeden.

8. Nederland als hoeder van de civil society

Waartoe is Nederland op aarde? Ik begon met een voorlopig ant-
woord op deze vraag: Nederland is op aarde om het experiment 
van de burgerlijke cultuur te bewaren en verder te ontwikkelen. Dit 
experiment, zo heb ik aannemelijk willen maken, staat of valt met 
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de vitaliteit van de civil society. Dat is evenzeer een historische als 
een systematische claim. Wil Nederland inderdaad een gidsland zijn 
bij de ontwikkeling van de burgerlijke cultuur, dat fascinerende en 
wereldhistorische experiment, dan zal het ook een gidsland moeten 
zijn bij de bescherming en uitbouw van de civil society. Maar hoe 
kan men iets beschermen en ontwikkelen wat primair bestaat bij de 
gratie van spontaan initiatief en eigen verantwoordelijkheid van bur-
gers? Wel, de civil society zou er al zeer geholpen mee zijn als ze niet 
door andere samenlevingssferen wordt gefrustreerd, maar enigszins 
wordt gefaciliteerd. 

In het gedifferentieerde maatschappijmodel dat ik met de drie-
hoeken van Pestoff presenteerde (en waar ik vanwege de eerdere 
analyse van de burgerlijke cultuur graag de universiteit aan toevoeg, 
als samenvattend symbool van een bijzondere sfeer die kritische re-
flectie op het experiment van de burgerlijke cultuur zelf mogelijk 
maakt), geldt als vuistregel dat elke sfeer zich ervoor moet inzetten 
dat andere sferen ook goed kunnen functioneren. Daaruit volgt lo-
gischerwijs een taakstelling voor beide. 

Voor de overheid – om met deze sfeer te beginnen – is het van 
groot belang om de civil society niet te frustreren met overmatige 
regelgeving, procedures, prestatieafspraken en professionalise-
ringseisen. Vertrouwen in de eigen kracht van mensen is essentieel. 
Belastingaftrek voor giften aan goede doelen blijft bijvoorbeeld van 
belang. Doordat de overheid zich de afgelopen decennia een sturen-
de rol heeft aangemeten en op grote schaal heeft ingezet op fusies, 
schaalvergroting en New Public Management, lijkt de zelfstan-
digheid en de maatschappelijke verankering van veel civil society- 
organisaties ernstig te zijn ondergraven. Daarmee is in zekere zin 
‘sociocide’ gepleegd, zoals Cor van Beuningen het met een zware 
term noemt. Dat kan en mag zo niet doorgaan. De vermeende effici-
encywinst weegt niet op tegen de maatschappelijke kosten en maat-
schappelijke vervreemding die er mede het gevolg van zijn. 

Een tweede rol van de politiek is wellicht – hierop heeft bijvoor-
beeld Gabriël van den Brink bij herhaling gewezen – het inrichten 
van een taalruimte waarin de morele inspiratie van mensen tot klin-
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ken kan komen. De promotie van New Public Management heeft 
er in belangrijke mate aan bijgedragen dat sommige vormen van 
morele inspiratie in de samenleving zijn weggedrukt. Het agende-
ren van het thema ‘waarden en normen’ door onder meer Jan Peter 
Balkenende en de introductie van de balkenendenorm markeerden 
in dit verband het begin van een tegenbeweging, zij het dat dit debat 
zich te veel beperkte tot fatsoen en publieke omgangsvormen. Er is 
een nieuwe publieke taal nodig – binnen de overheid met haar na-
druk op formele regels en procedures, binnen de door een krediet-
crisis moreel aangeslagen marktsector, binnen de door schandalen 
en onvrede geteisterde professionele organisaties –, een taal waarin 
mensen hun diepere drijfveren kunnen articuleren en onderling be-
spreekbaar kunnen maken.

Voor de markt is het zaak om de afstand tussen het ethos van 
de civil society en het ethos in de marktsector niet al te groot te la-
ten worden. Dat kan wanneer maatschappelijk verantwoord onder-
nemen mensen in staat stelt tot morele integriteit (en dan niet als 
projectie voor de Bühne, maar als vast onderdeel van bedrijfspro-
cessen) en tot morele integriteit. Een actieve dialoog met partners 
uit de civil society is essentieel voor een goed functioneren van het 
 bedrijfsleven. 

De civil society wordt in het bijzonder gedragen door de private 
sfeer. Het is essentieel dat men elkaar oefent in hoopvolle betrokken-
heid bij de samenleving, dichtbij en veraf. Dat valt niet mee, omdat 
een vanzelfsprekend gedeelde taal, waarin het belang van deze be-
trokkenheid tot uitdrukking komt, niet direct voorhanden is. Daar 
doet zich de secularisatie en – breder – het einde van de grote verha-
len voelen. Het is niet toevallig dat de opkomst van het neoliberale 
denken en beheersen samenviel met grootschalige secularisatie en 
ontideologisering.

Overigens zou het een fout zijn te denken dat morele en spiritue-
le bezieling in een postideologisch tijdperk totaal ontbreekt. Als dat 
waar was, zou niemand meer in de zorg werken, zou geen onderne-
mer zich meer inzetten voor duurzaamheid of betrokken zijn bij zijn 
mensen. Naar mijn indruk is het veel reëler te denken dat niet zozeer 
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de humus van morele en spirituele bezieling verdwenen is, maar dat 
we manieren missen om deze te activeren. Dat betekent dat we hard 
moeten nadenken over de inrichting van nieuwe morele oefenplaat-
sen, plaatsen waar men elkaar in contact brengt met andermans en 
eigen kwetsbaarheden. 

Er zijn twee Europa’s, zo stelde ik aan het begin van deze bijdra-
ge: één Europa waarvoor we ons moeten schamen en een ander Eu-
ropa waarop we trots kunnen zijn. Dat kan bij implicatie ook gezegd 
worden over Nederland. Dat tweede Europa en dus ook dat tweede 
Nederland heeft alles te maken met de aspiraties van de burgerlijke 
cultuur en wat daarvan is gerealiseerd. Die cultuur heeft op haar 
beurt weer alles te maken met de maatschappelijke ruimte die we he-
den ten dage civil society noemen. Nederland is historisch en orga-
nisatorisch gezien een soort gidsland geweest voor de eerbiediging 
en inrichting van deze ruimte. Wellicht kunnen we zeggen: daartoe 
was en is Nederland op aarde, en daartoe zal Nederland ook in de 
toekomst op aarde mogen zijn. 
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Tine de Moor is hoogleraar Sociale en Economische 

Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt 

zich vooral op instituties voor collectieve acties in heden en 

verleden. We spraken met haar over de betekenis van nieuwe 

maatschappelijke initiatieven.

De kern van de commons is dat mensen een goed creëren of 

beheren, daar eigenaarschap over hebben en samen beslissen 

om dat goed op de lange termijn te behouden of gebruiken. Dat 

doen ze door samen afspraken te maken over ieders individuele 

rechten. Je legt dus als collectief elk lid van de groep beperkingen 

op, en daar moet je je als individu ook aan houden. 

Veel publieke dienstverlening werd in de jaren negentig van 

de vorige eeuw geprivatiseerd. In reactie daarop zijn allerlei 

burgerinitiatieven ontstaan, bijvoorbeeld op het gebied van zorg 

en energievoorziening. Hun aantal en omvang groeien nog steeds. 

De overheid laat dat graag toe, omdat men denkt: misschien lossen 

we op die manier de problemen wel op, maar van ondersteuning 

van de nieuwe trend is vooralsnog weinig te merken. 

Ik denk dat dit voor een deel inderdaad een goede benadering 

is, maar er zijn ook een hoop problemen in de samenleving 

waarvoor steun van de overheid heel hard nodig blijft. 

Bijvoorbeeld publieke dienstverlening, openbaar vervoer of 

het waternetwerk. Ik zie daar geen voldoende kwalitatieve 

alternatieven voor. Het meest geprivatiseerde land is Engeland, 

en als je ziet hoe het treinsysteem er in dat land aan toe is, 

dan weet je genoeg. Als je kijkt naar de privatisering van het 

waternetwerk in de vs, dan zie je dezelfde gevolgen.

Bovendien zijn bepaalde aspecten van de zorg zo gespecialiseerd 

dat je die eigenlijk niet aan maatschappelijk initiatief wilt 
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overlaten. Als overheid zou je dan moeten zeggen: we kunnen 

niet van burgers verwachten dat ze op dorpsniveau de zorg 

garanderen van mensen met een heel zeldzame ziekte. Wij willen 

dat mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben. 

Maar er is ook veel wat decentraal juist beter georganiseerd 

kan worden. Het woord ‘beter’ is hier belangrijk, want de 

kwaliteit van zorg neemt af als je de ketting tussen levering en 

patiënt of ontvanger te lang maakt. Dat leidt onvermijdelijk tot 

bureaucratie.

Nederland sprong met deze vragen heel ideologisch om. 

Het móést en zou de markt zijn. Dat was zo’n beetje het 

credo in Nederland. Ik vind dat zorgelijk. Als je ziet hoe de 

taalverwerving voor nieuwkomers functioneert … Het is gewoon 

belachelijk om zoiets aan de markt over te laten! De vraag is 

altijd: waarom doen we dit? Kunnen we de controle over zo’n 

belangrijk onderdeel van onze samenleving uit handen geven? 

Als je iets vermarkt, ontstaat per definitie de noodzaak om 

winst te maken, dus ook bij nieuwkomers: die komen hier aan 

en moeten dan gaan shoppen bij verschillende bedrijven om te 

kijken wie de beste dienst aanbiedt. Dat kun je niet verwachten 

van nieuwkomers die de taal niet machtig zijn en de cultuur niet 

kennen. Je kunt wel roepen dat nieuwkomers zich onze cultuur 

moeten eigen maken, maar voor mij is onderlinge solidariteit 

daar een fundamenteel aspect van. Via marktwerking 

inburgering aanbieden draagt daar niet aan bij. 

Dat Nederland zich als gidsland beschouwt, heeft ook wel 

voordelen: het wil alles als eerste uitproberen. Ik werk graag in 

Nederland omdat ik het gevoel heb dat ik daar heel creatief mag 

zijn. Nu loop ik bij de universiteit wel tegen bepaalde grenzen 

aan, dus creativiteit is altijd tot op zekere hoogte beperkt. Toch 

heb ik het idee dat ik in Nederland dingen kan doen waarvoor 
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ik elders tegen veel heilige huisjes aangelopen zou zijn. Alleen 

heeft Nederland sterk de neiging om de zaak voortdurend te 

reorganiseren. Op de universiteit gaan we het weer allemaal 

omgooien, terwijl we net zijn begonnen! Dat is ronduit ergerlijk. 

Misschien is het een gevolg van die attitude dat men bij 

privatisering het beste jongetje van de klas wil zijn. 

Een van de dingen die mij sterk opvallen in Nederland is dat de 

kleinhandel niet meer bestaat. De kruidenier bijvoorbeeld. Dat 

is wel iets wat een samenleving rijker maakt. In Vlaanderen 

zie je juist een revival van dat soort winkels. Zzp’ers beginnen 

bijvoorbeeld een kleine juwelierszaak of een kleinschalig 

restaurant. Nederlanders gaan graag naar Vlaanderen en 

Frankrijk omdat ze daar dat traditionele terugvinden. De 

Nederlandse vernieuwingsdrang leidt veeleer tot homogeniteit. 

Als mensen gaat winkelen, komen ze uit bij de Hema, Blokker 

of Kruidvat. That’s it. Men vindt gelijkvormigheid van enorm 

belang. Dat is een van de redenen waarom overheden zoveel 

moeite hebben met al die burgercollectieven. Ze denken: die zijn 

allemaal anders, dan moeten wij voor de Groningers iets anders 

gaan doen dan voor de Brabanders! 

Het is ook interessant om België en Nederland te vergelijken 

qua verzorgingsstaat. Veel mensen zijn vergeten hoe je van een 

bijdrage in de belasting tot de verzorgingsstaat komt. Mensen 

denken: ik heb er recht op. Ze hebben geen besef meer van 

wederkerigheid. Het is goed dat het belang van wederkerigheid 

weer maatschappelijk wordt erkend, al is het wel jammer dat er 

eerst geprivatiseerd moet worden voordat dit gebeurt. 

In België heb je een ander systeem, gebaseerd op de oude 

mutualiteiten. Die zijn nog steeds verzuild en sterk verankerd 

in de maatschappij. Die gaan voor een deel de privatisering 

tegen en zijn voor een ander deel marktgestuurd. In 

Vlaanderen heeft men een diversificatie van het aanbod 
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doorgevoerd. Bijvoorbeeld: de christelijke mutualiteit heeft 

bepaalde activiteiten voor kinderen, en als lid kun je daaraan 

deelnemen. De socialistische doet dat ook, maar net iets 

anders. De verschillen zijn klein, maar er treedt wel onderlinge 

concurrentie op. Er is geen competitie, zoals op een markt, 

want er kan morgen geen nieuwe mutualiteit ontstaan. Er 

zijn afspraken met de overheid. De mutualiteiten zijn nauw 

verbonden met de middenveldorganisaties en hebben hun rol in 

het sociaal overleg. 

Soms is een bepaalde vorm van schaalvergroting hard nodig. 

Een van de redenen waarom begin negentiende eeuw de gilden 

zo snel zijn verdwenen, is dat ze geen lobbymacht hadden. Die 

gilden werkten binnen een stad soms samen, maar werkten 

heel zelden samen met een soortgelijk gilde van een andere 

stad. We zijn nu nieuw onderzoek aan het doen in de Archives 

Nationales in Parijs, en daaruit blijkt dat veel gilden die rond 

1810 zijn afgeschaft onmiddellijk werden omgezet in onderlinge 

verzekeringen. Hun sociale rol werd door de leden té belangrijk 

gevonden om zomaar te laten teloorgaan. 

Het toenmalige sociale zekerheidssysteem werd dus meteen 

heropgebouwd. Eerst zag je dat de collectieven heel klein 

bleven, later gingen ze meer fusioneren. De Rabo heeft 

uiteindelijk alle ‘rabootjes’ bij elkaar gevoegd. Je ziet dat 

ook bij Achmea. Ze worden steeds groter en gaan zich meer 

aan de markt conformeren. Sommige recente collectieven 

hebben hier onbewust van geleerd: ze richten grootschalige 

lobbyorganisaties op, bijvoorbeeld energiecoöperaties. Daar sluit 

men zich bij aan in de hoop op meer onderhandelingsmacht.

Er is bij publieke dienstverlening altijd een verschil tussen 

uitvoeren en onderhandelen. De uitvoering kan het beste 

lokaal blijven, want voor veel dingen is het helemaal niet 

zinvol en noodzakelijk om op te schalen. Bij onderhandelen 
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is grootschaligheid juist wenselijk. Het is typisch dat 

Nederland systematisch kiest voor opschaling, maar bij veel 

dienstverlening is dat juist helemaal geen goed antwoord. Dan 

verlies je kwaliteit.
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7. Tussen wereldzee en vasteland
Aanzetten voor een Nederlandse  

Grote Strategie

Haroon Sheikh

De laatste jaren voelen we ons niet meer thuis in de wereld. Het is 
niet moeilijk om de tekenen daarvan te zien. Nieuws over de bui-
tenwereld neemt doorgaans de vorm aan van een dreiging. Het Ne-
derland-Ruslandjaar 2013 liep uit op een ramp: lastiggevallen diplo-
maten, opgepakte Greenpeace-activisten en protesten domineerden 
wat een viering van diplomatieke contacten had moeten zijn. De re-
latie met Rusland bereikte een dieptepunt met het neerhalen van de 
mh17 en is sindsdien slecht. Niet veel beter is de relatie met Turkije 
over kwesties als interne repressie en bemoeienis in de Nederlandse 
samenleving. Dat laatste mondde uit in een diplomatieke rel over het 
Turkse referendum in 2017. Klassieke bondgenoten als de Verenigde 
Staten en het Verenigd Koninkrijk wendden zich bij hun verkiezin-
gen in 2016 langzaam maar zeker af van het Europese continent. 
Onze economie is afhankelijk van export naar andere eu-landen, 
maar de unie voelt niet meer als een thuis. Euroscepsis viert hoog-
tij in ons land. Buitenlandse biedingen op iconische Nederlandse 
multinationals versterken het gevoel van dreiging. Cyberaanvallen, 
migratie, is en terrorisme: we vrezen het buitenland, en globalise-
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ring is meer en meer een gevaar dat zich vertaalt in een groeiend 
nationalisme.

Als klein land zijn we echter bijzonder kwetsbaar. Ons naar 
binnen keren en ons isoleren kan het antwoord niet zijn. Daarom 
moeten we opnieuw over onze plaats in de wereld nadenken. Hoe 
kunnen we de dreigingen die ons tegemoet treden het hoofd bie-
den? Misschien kunnen we nog een stap verder gaan en een strategie 
ontwikkelen die in deze fragmenterende wereld voor ons land een 
nieuwe bloei mogelijk maakt.

Om deze vragen te beantwoorden zal ik eerst naar onze plaats 
in de wereld kijken, en wel heel letterlijk: onze plaats op de kaart 
en onze geografie. Waar is Nederland gelegen? In het tweede deel 
schets ik hoe die ligging ons historisch gevormd heeft en wat voor 
relaties daarmee samenhangen. Ten slotte doe ik een aanzet voor 
een toekomstige strategie. Deze aanzet is bedoeld als bijdrage aan 
de grote opgave van een heroriëntatie van ons land. In plaats van 
een enkel idee uit te werken, presenteer ik zes visies of richtingen 
die ons land zou kunnen volgen. Het zijn allemaal strategieën die 
voortborduren op de ligging van ons land en op onze krachtigste tra-
dities, maar die wel in een hedendaagse context zijn te plaatsen. De 
strategieën sluiten elkaar niet uit, maar haken juist op verschillende 
manieren op elkaar in. Het zijn korte aanzetten voor debatten over 
de positie van ons land in de komende decennia.

In het korte bestek van dit artikel is mijn voorstel voor een aan-
pak noodzakelijkerwijs schetsmatig. Ik vertrek vanuit een traditie 
van geopolitiek denken die in ons land weinig aandacht krijgt. Den-
kers als Halford Mackinder, Alfred Mahan en de Nederlandse Ame-
rikaan Nicholas Spykman namen de landkaart als uitgangspunt voor 
hun ideeën over wereldorde. Hedendaagse denkers als Zbigniew 
 Brzezinski, George Friedman en Robert Kaplan volgen hun sporen. 
In de geschiedenis van de filosofie loopt ook een lijn van geografisch 
denken van Ibn Khaldun naar Montesquieu en Carl Schmitt. 

Het gaat hierbij niet om een materialistische verklaring van het 
menselijk gedrag uit de omgeving. Geografie dicteert cultuur niet. 
Deze aanpak laat echter wel zien in welke mate cultuur is verbonden 
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met het landschap, en vooral met de manier waarop het landschap 
wordt geïnterpreteerd door een samenleving. Zo keken de inheem-
se Amerikanen en de Europeanen heel anders aan tegen de ruimte 
van het Amerikaans continent, maar voor beide partijen hield hun 
levenswijze ten diepste verband met het landschap. Het woord ‘cul-
tuur’ komt niet voor niets van het Latijnse colere, wat de grond ver-
bouwen, het land cultiveren en vereren betekent. 

1. Geografische ligging van Nederland

Ons land wordt fundamenteel bepaald door het water. Nederland 
ligt aan zee en meer specifiek aan de Noordzee. Dat laatste is van 
belang, want de ene zee is de andere niet. Veel zeeën zijn beperkt 
toegankelijk of ingesloten door land. De Oostzee wordt aan één kant 
ingesloten door de Baltische staten en Rusland, en aan een andere 
kant door Scandinavië. De enige opening naar de wereldzeeën is 
het Kattegat, een smalle strook water tussen Zweden en Denemar-
ken. De Zwarte Zee is een binnenzee waarvan de toegang bewaakt 
wordt vanuit Istanbul. Grote rijken vatten deze zeeën als hun eigen-
dom op. Zelfs de immense Middellandse Zee heeft maar drie kleine 
openingen naar de wijdere wereld: bij Gibraltar, Istanbul en Suez. 
De Romeinen hebben deze binnenzee onder controle gebracht en 
noemden haar Mare Nostrum, ‘onze zee’. 

De Noordzee is een heel ander geval. Ze grenst in het zuiden aan 
de smalle waterweg van het Nauw van Calais. De Kanaaltunnel ver-
bindt daar sinds de jaren negentig Frankrijk met Engeland. Ondanks 
deze smalle verbinding is het in de geschiedenis nauwelijks voorge-
komen dat een enkele macht beide kanten van dit water beheerste. 
Het ‘eiland’ Engeland is sinds 1066 nooit meer door een buitenlandse 
mogendheid bezet geweest. Aan de andere kant wordt de Noordzee 
steeds wijder. Ze is niet af te grenzen en opent de weg naar de Atlan-
tische Oceaan en de Noordelijke poolzee. De Noordzee is dus geen 
afgesloten zee, maar een zee die zich naar de wereld opent. 

Aan de overzijde ligt Engeland, waar de zeevaart ons vaak mee 
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verbonden heeft. De geschiedenis van de City, het handelscentrum 
van de hoofdstad Londen, gaat terug tot het jaar 50 na Christus. Als 
grote zeemachten voerden Nederland en Engeland meerdere oorlo-
gen tegen elkaar. In de zeventiende eeuw zat de Nederlandse vorst 
even op de Engelse troon – een periode waarin veel Nederlandse 
kennis en kunde zijn weg naar Engeland vond. Hoewel beide landen 
als zeemachten in het verleden vaak botsten, kenden zij wel eenzelf-
de mentaliteit. Zo waren zij bij conflicten met continentale machten 
vaak bondgenoten. Engeland stond Nederland regelmatig bij tegen 
Frankrijk en Duitsland en steunde de toevoeging van België aan 
Nederland om een buffer te vormen tegen Frankrijk. 

Maar terwijl Engeland een eiland is, geldt dat voor Nederland 
niet. In het zuiden en oosten blijven we verbonden met de Euro-Azi-
atische vlakte. Er zijn geen bergen of andere natuurlijke grenzen 
die ons van onze buren scheiden. Integendeel, Nederland vormt een 
geografische brug tussen het continent en de wereldzeeën: rivie-
ren reiken vanuit de Noordzee tot diep in het Europese vasteland. 
Prominent zijn de Rijn, de Maas, de Lek en de Waal. Het zijn de 
aderen waarlangs mensen, goederen en ideeën eeuwenlang hebben 
gestroomd. Nederland is een rivierdelta. De rivieren maken het 
land ook vruchtbaar, waardoor er voedsel voor grote groepen men-
sen geproduceerd kon worden. Geen wonder dat Nederland tot de 
dichtstbevolkte gebieden van Europa behoort. Het is een belangrijke 
schakel in de Blue Banana, een strook van menselijke activiteit die 
loopt van Zuid-Engeland, Nederland, België en Duitsland tot aan 
Zwitserland en Noord-Italië. Die strook is goed herkenbaar wanneer 
je naar de nachtelijke wereldkaart kijkt: er brandt overal licht.

Verder is Nederland vlak; het hoogste punt is 323 meter hoog. 
Er zijn geen bergen die intern gebieden scheiden of waar vorsten 
ontoegankelijke vestingen konden bouwen. Het landschap is niet 
alleen vlak, het is ook laag. Een groot deel van het land ligt onder 
zeeniveau. Dit is een andere belangrijke sleutel om het land te be-
grijpen. Een oud gezegde luidt: ‘God heeft de wereld schiep, maar 
Nederland is door de Nederlanders geschapen.’ Een groot deel van 
ons land werd op het water gewonnen, en zonder dijken zou het weer 
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teruggenomen worden. Er is sprake van beheersing van en symbiose 
met het water. 

Die symbiotische relatie werd al in de oudheid opgemerkt, zoals 
Michael Pye heeft aangetoond. De Romein Plinius Secundus te-
kende zijn impressies van dit gebied op. Hij schreef er niet zeker 
van te zijn of hij hier nu aan land of op zee was. Hij zag er huizen 
gebouwd op heuvels, maar vond dat ze eruitzagen als schepen in 
het water. Het gebied was moerassig, de grond was van klei en het 
water stroomde er met de getijden doorheen. Voor Plinius was dit 
gebied niet de moeite van het veroveren waard. Vis was het enige wat 
de bewoners hier hadden. Zeven eeuwen later schreef de Utrecht-
se bisschop Radbodo dat de Friezen als vissen in het water leefden 
en zelden ergens heen gingen zonder een boot. De middeleeuwse 
Friezen hadden vestigingen aan de kusten van Aelmere, een bin-
nenmeer met zoet water dat aanvankelijk geen verbinding met de 
Noordzee bezat. Later stroomde het zoute water toch naar binnen, 
zodat de Zuiderzee ontstond, een zeearm die bleef bestaan totdat 
door de aanleg van de Afsluitdijk het IJsselmeer ontstond. Aelmere 
kwam later terug, nu als een snelgroeiende stad in de door mensen 
gemaakte provincie Flevoland.

Deze beschouwing van de Nederlandse ligging komt in het kort 
neer op de volgende kenmerken: 1) onze ligging aan de Noordzee 
biedt een opening naar de wereld, 2) we zijn daarnaast verbonden 
met het Euro-Aziatische vasteland, 3) ons land is een rivierdelta die 
veelvuldig verkeer mogelijk maakt en 4) ons even vlakke als vrucht-
bare land ligt voor een groot deel onder zeeniveau. Al deze ken-
merken werpen een licht op de Nederlandse geschiedenis en zijn 
verweven met de cultuur en tradities van ons land.

2. Historische vorming van Nederland

Dat Nederland zich bevindt tussen de Angelsaksische wereld van 
Engeland en Amerika enerzijds en het Europese vastenland ander-
zijds is niet alleen een kwestie van geografie. Ook cultureel lijkt het 
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een middenpositie in te nemen. Nederland deelt eigenschappen met 
beide werelden, waardoor het in het verleden een brugfunctie kon 
vervullen. Dat kan het ook in de toekomst weer doen. 

Door zijn ligging aan het water zijn de bewoners van Nederland 
al heel vroeg de wereldzeeën opgetrokken. Dat gold onder meer 
voor de Friezen, die in de vroege Middeleeuwen een zo succesvol 
handelsnetwerk creëerden dat de Noordzee een tijdlang bekend-
stond als de ‘Friese Zee’. Het reizen over zee ging gepaard met een 
handelsmentaliteit. Pye merkt op dat het woord ‘Fries’ in Engeland 
op een bepaald moment synoniem was met handelaar. Later in de 
Middeleeuwen maakten Oost-Nederlandse steden deel uit van het 
Hanzenetwerk, dat zich via Noord-Duitsland uitstrekte tot aan de 
Baltische Zee. Steden als Deventer, Kampen, Zwolle, Zutphen en 
Doesburg floreerden honderden jaren in dit handelsverbond door 
de negotie in goederen als zout, vis, hout, bier en pelzen. Net als de 
Angelsaksische wereld leefde in Nederland van oudsher een sterke 
handelsgeest. Die geest werd op het Europese continent niet altijd 
gewaardeerd, zoals blijkt uit de minachting waarmee Napoleon de 
Engelsen een ‘natie van winkeliers’ noemde.

De Nederlandse handel op zee bereikte haar glorietijd in de ze-
ventiende eeuw. De Republiek wist de Spaanse hegemonie te breken 
en werd tijdens de Gouden Eeuw de dominante macht in de wereld-
handel. Ze ontwikkelde nieuwe financiële technieken en instellingen 
die tot op heden de wereldeconomie bepalen, zoals de eerste beurs, 
het eerste publiek verhandelde bedrijf (de voc) en de Amsterdamse 
Wisselbank, die pionierde als centrale bank.

Handel bracht een kosmopolitische mentaliteit met zich mee. 
Niet voor niets wordt Amsterdam in de ondertitel van het boek dat 
Russell Shorto over zijn geschiedenis schreef de meest liberale stad 
van de wereld genoemd. Religieuze en metafysische debatten die 
elders verboden waren, konden hier worden gevoerd. Onderdrukte 
Joden uit Spanje en Hugenoten uit Frankrijk trokken naar Neder-
land om hier in vrijheid hun geloof te belijden. Denkers als Spino-
za, Descartes, Locke en Mandeville werden hier uitgegeven. Het 
kosmopolitisme van Holland inspireerde deze denkers tot moderne 
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politieke opvattingen. Hugo de Groot schreef het boek dat de ba-
sis legde voor het internationaal maritiem recht. Spinoza en Locke 
staan te boek als de vaders van het liberalisme. 

Het Nederlandse handelsnetwerk strekte zich uit over de hele 
wereld, van de Caraïben tot het hedendaagse India en Indonesië. 
Nederlanders die op de Mayflower stapten, behoorden tot de vroe-
ge kolonisten van Amerika en stichtten er Nieuw-Amsterdam. Vol-
gens Colin Woodard verschilt New York, zoals de stad vandaag de 
dag heet, nog altijd van het overige Amerika, en dit verschil zou 
terug te voeren zijn op Nederlandse invloed. Het meer noordelijke 
New England werd gesticht door religieuze utopisten. Zij lieten een 
sterk democratische mentaliteit na, maar ook een strenge en con-
formistische tendens. New York ademt een andere sfeer. Het begon 
als een handelsnederzetting, en de stad wordt nog altijd bestuurd 
als een bedrijf dat zijn inkomsten zeker stelt. Toch wordt het le-
ven er niet alleen bepaald door de waarden van de markt. In plaats 
van een hechte gemeenschap kende New York van meet af aan een 
enorme diversiteit, en ze heeft dat ook altijd gevierd. De stad is zeer 
tolerant, en dat blijft haar onderscheiden van het Amerika dat haar 
omgeeft. 

Een andere eigenschap die samenhangt met de ‘zeementaliteit’ 
van ons land is de afkeer van een centrale macht. De ondernemings-
geest van de zee stimuleert individualisme en eigen initiatief. De 
Chinezen hebben een gezegde: ‘De hemel is hoog en de keizer is 
ver.’ Op zee is de keizer echter nog veel verder weg. Ook deze ei-
genschap heeft Nederland met de Angelsaksische wereld gemeen. 
Nederlanders geven nogal eens blijk van eigengereidheid en zelfs 
koppigheid. Dat heeft zijn tegenhanger in de veelstemmigheid van 
het Engelse parlement en de Amerikaanse scheiding der machten. 
In al deze landen verzet men zich graag tegen een concentratie van 
macht. Zelfs kleine gemeenschappen bewaken hun eigenheid en au-
tonomie. Denk aan gemeenten in de Bible Belt of vissersdorpen als 
Urk en Volendam. 

Toch is dat verzet meer dan een lokaal fenomeen. Het manifes-
teerde zich ook in onze ‘nationale’ opstand tegen de Spaanse kroon. 
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Daarbij was een van de voornaamste argumenten dat het centralise-
ren van macht conflicteerde met de middeleeuwse tradities van dit 
gebied, waar een vorst nooit meer dan de eerste onder zijns gelijken 
kon zijn. In een latere fase waakten ook de provincies over hun auto-
nomie. Het decentrale beginsel gold zelfs voor de voc, een organi-
satie waarvan het bestuur in handen lag van de Heeren xvii. Van die 
bestuurders mocht Amsterdam er nooit meer dan acht benoemen, 
omdat de andere provincies niet wilden dat de stad te dominant 
werd. Het verzet tegen centralisatie deed zich eveneens voor in de 
negentiende en twintigste eeuw. Denk aan Artikel 21 van de Grond-
wet, waarin de vrijheid van onderwijs wordt gegarandeerd. Of denk 
aan het zuilensysteem, aan het beginsel van ‘soevereiniteit in eigen 
kring’ en aan de invloed van organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld op beleid.

Rechtsfilosoof Carl Schmitt maakt op dit punt een relevant on-
derscheid. Hij stelt in zijn boek Land und Meer twee typen samenle-
vingen tegenover elkaar. Landmachten kenmerken zich volgens hem 
door een binding aan lokaliteit, door een streven naar eenheid en een 
waardering voor ridderlijke deugden als strijd. Rusland is de land-
macht par excellence. Zeemachten daarentegen zijn ondernemend, 
individualistisch en kosmopolitisch van aard. Behalve aan Engeland 
en Amerika schrijft Schmitt deze mentaliteit ook toe aan Nederland. 
Hij schrijft over de scheepsbouw in steden als Hoorn en de voorna-
me rol die de Nederlandse walvisvaart speelde bij het ondernemen 
van wereldwijde ontdekkingsreizen.

Intussen wijkt Nederland, zoals gezegd, op cruciale punten ook 
af van de Engelse en Amerikaanse maatschappij. Het zuiden en oos-
ten zijn via het land altijd verbonden geweest met de grootmachten 
van het Europese continent. Bovendien omvat onze relatie tot het 
water veel meer dan een leven op zee, zoals dat voor Engeland en 
andere eilanden geldt. In de Nederlandse situatie is tevens sprake 
van met water aan land (rivieren) en zelfs met het land-in het water 
(polders).

Op het Europese continent zijn andere tradities van kracht dan 
in de Angelsaksische wereld. We treffen er een minder volledige om-
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arming van de vrije markt aan. Er blijkt zelfs een zeker wantrouwen 
te bestaan vanwege het feit dat de markt niet alleen vrijheid, maar 
ook ongelijkheid creëert. Terwijl de markt wordt geregeerd door pri-
vate belangen, gelooft men op het continent dat er ook publieke be-
langen zijn. De Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau heeft dat ver-
schil scherp onder woorden gebracht toen hij zei dat de wil van allen 
(volonté de tous) niet hetzelfde is als de algemene wil (volonté généra-
le). Veel continentale denkers stellen harmonie boven concurrentie 
en plaatsen de gemeenschap boven het individu. Daarom zijn con-
tinentale overheden vaker geneigd tot protectionisme en grijpen ze 
actiever in op de economische dynamiek. De overheid bewaakt niet 
alleen het proces van de markt (vrije informatie en concurrentie), 
maar ook de uitkomst ervan (gelijkheid en diversiteit). Het gevolg 
is dat bijvoorbeeld de inkomensverschillen in landen als Duitsland, 
Oostenrijk en Zweden kleiner zijn dan in Engeland of Amerika.

In zijn boek Capitalism against Capitalism heeft Michel Albert 
laten zien dat het contrast tussen deze twee type samenlevingen 
ook correspondeert met andere verschillen. Hij verwijst onder meer 
naar het ontstaan van de moderne verzekeringsindustrie. Die gaat 
volgens hem terug op een tweetal werkwijzen. De eerste kwam tot 
stand in de handelssteden van Italië en in Londen. Daar was verze-
kering een manier waarmee ondernemende lieden het risico van hun 
overzeese tochten wilden inperken. De tweede werkwijze kwam tot 
stand in de dorpen en steden van de Alpen en in het Rijnland. Hier 
was men bij verzekering uit op het versterken van de solidariteit in 
lokale gemeenschappen. 

De Rijnlandse regio kent een meer communitaristische econo-
mie. Dat speelt in het hedendaagse Duitsland nog altijd een rol, zo-
als blijkt uit het streven naar een zogeheten Konzertierte Aktion 
waarbij men topoverleg voert tussen de overheid, het bedrijfsleven 
en de vakbonden. Terwijl deze actoren in de Angelsaksische wereld 
eerder een conflictmodel volgen, kiest het Rijnland voor een vorm 
van samenwerking. De partijen hebben onderlinge werkverbanden, 
hun eigen denktanks, verbindingen met politieke partijen en het 
onderwijssysteem. In Frankrijk heeft vooral de overheid een aan-
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sturende rol, omdat de staat zich van oudsher opwerpt als regulator 
van de markt en verdediger van publieke belangen. Zelfs de liberale 
hervormer Emmanuel Macron heeft in zijn eerste maanden als pre-
mier al verschillende malen een beroep op die traditie gedaan. 

De Nederlandse overlegcultuur heeft veel gemeen met de ge-
noemde continentale tradities. Ook wij hebben een tripartiteit over-
leg tussen overheid, werkgevers en werknemers. Meer dan in de 
Angelsaksische wereld draagt de overheid zorg voor economische 
en maatschappelijke gelijkheid. Toch neemt dat bij ons een andere 
vorm aan dan in onze continentale buurlanden. Veel minder dan in 
Duitsland en zeker in Frankrijk speelt de overheid hier een centrale 
rol. Onze overlegcultuur wordt vaak getypeerd met een term waarin 
onze specifieke relatie met het water tot uitdrukking komt: het pol-
dermodel. Die term werd in de jaren negentig snel populair en paste 
goed bij het soort overleg waarop de toenmalige paarse regerings-
combinatie was gebaseerd. Maar in werkelijkheid ging hij terug op 
een veel oudere traditie.

Michael Pye ziet de oorsprong van die traditie al ontstaan bij de 
Friese terpen. In tegenstelling tot de feodale wereld elders in Europa 
waren boerenfamilies hier de eigenaar van hun land. Op het grim-
mige water was het moeilijk om ze te overheersen of te dwingen om 
voor een feodale heer te gaan werken. De terpbewoners zelf waren 
sterk op elkaar aangewezen, bijvoorbeeld wanneer het ging om het 
vinden en conserveren van zoetwater. De gemeenschap moest een 
grote onderlinge discipline kennen. Groepen families kwamen sa-
men en creëerden dorpen op hogere grond.

Voor een later tijdperk ontwaart Jonathan Israel een vergelijk-
baar patroon. In de late Middeleeuwen werden steden bedreigd door 
het water, waardoor zij gemeenschappelijke maatregelen moesten 
nemen. In België waren er vaak dominante steden die hierbij het 
voortouw namen, maar in Holland was dat niet het geval. Steden 
waren hier vrij, relatief gelijk en op elkaar aangewezen voor hun 
eigen veiligheid. In die context ontstond een ethiek van vrijwillige 
samenwerking met anderen.

Overigens bood het oud-Nederlandse polderlandschap wei-
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nig ruimte voor aristocraten met een luxueuze levensstijl. Aan 
‘bontjassen en slippers’ had men niets te midden van het water. 
Het besef daarvan klonk nog door toen koningin Juliana na de 
watersnoodramp van 1953 de provincie Zeeland bezocht: ze had 
kaplaarzen aan.

Zo schiepen de polders een wereld die veel meer dan elders in 
Europa egalitaire trekken had. Er ontstond een samenleving die wei-
nig zag in aristocratische waarden. In plaats van een opulente adel 
was het de hardwerkende burgerij die als voorbeeld fungeerde. Men 
begreep dat zaken als rijkdom of macht slechts tijdelijk zijn en keer 
op keer moeten worden verdiend. Aan dat inzicht hield men zelfs in 
de Gouden Eeuw vast, wat Simon Schama toont in zijn Overvloed 
en Onbehagen toont.

Zoals gezegd heeft Nederland niet alleen veel gemeen met de 
Angelsaksische, maar ook met de continentale wereld. Deze werel-
den hebben elk hun eigen politieke theorie voortgebracht. Rousseau 
verwoordde de continentale nadruk op het algemeen belang, het 
wantrouwen jegens de markt en een centralisatie van de politiek. 
De Angelsaksische wereld hanteerde van oudsher een liberaler per-
spectief. John Locke geloofde in de heilzame werking van vrije in-
dividuen en een vrije markt. In Amerika trokken de auteurs van de 
Federalist Papers en andere denkers dit liberalisme verder door. Zo 
stelde Thomas Paine in het boek Common Sense staat en samenle-
ving tegenover elkaar. De tweede berust op onze behoeften, de eer-
ste gaat terug op onze slechtheid. Terwijl Paine de samenleving als 
een zegen ziet, beschouwt hij de staat op zijn best als een te tolereren 
noodzakelijk kwaad.

Opmerkelijk is dat beide denkrichtingen minder van toepassing 
zijn op Nederland. Een theorie die aansluit bij het Nederlandse mo-
del is die van een vrij onbekende auteur: de calvinist Johannes Al-
thusius. Centraal in zijn politieke theorie staat de ars consociandi: de 
‘kunst van het verenigen’. In dit model wordt het individu opgeno-
men in steeds wijdere cirkels die elkaar omsluiten, van de familie 
tot het dorp en van het dorp tot de staat. Soevereiniteit komt niet 
van boven, zoals Bodin en andere Franse denkers hadden beweerd, 
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maar krijgt van onderaf vorm. Althusius’ wereld is er een van on-
gebonden individuen die zich vrijwillig verenigen in steeds grotere 
sferen die zijn gericht op de behartiging van het publieke belang. De 
conclusie is dat Nederland ook op het vlak van de politieke theorie 
een middenpositie inneemt tussen de Angelsaksische en de conti-
nentale sfeer.

Ten slotte vertaalt onze middenpositie tussen beide werelden 
zich in het feit dat Nederland als een belangrijk knooppunt fun-
geert. In de termen van netwerkanalyse vormt Nederland een hub. 
Rotterdam is veruit de grootste haven van Europa. Veel goederen-
stromen van en naar Azië, Latijns-Amerika en de vs bereiken het 
Europese continent via Rotterdam. klm is de oudste nog bestaande 
luchtvaartmaatschappij ter wereld en tevens de eerste die op com-
merciële basis trans-Atlantische vluchten aanbood. In het wereld-
wijde vliegverkeer speelt Schiphol een voorname rol. Van daaruit 
kun je met een uur vliegen in Londens financiële hart zijn, in het 
Duitse Ruhrgebied en bij de Brusselse politiek. Een minder bekende 
hubfunctie vervult Nederland met de ams-ix, het grootste internet-
knooppunt ter wereld. Het werd in de vroege jaren van het internet 
in ons land ontwikkeld en vervult tot op heden een belangrijke rol in 
het wereldwijde dataverkeer. 

Interessant aan deze voorbeelden is dat de kracht van onze 
knooppuntfunctie ook berust op typische Nederlandse organisa-
tiemodellen. Schiphol bijvoorbeeld is enerzijds georganiseerd als 
een commercieel bedrijf, maar heeft anderzijds met meerdere ge-
meenten als stakeholders van doen. Een dergelijke mix is gericht 
op een goed evenwicht tussen marktwerking en publieke belangen. 
Het bijzondere van de ams-ix is dat het, in tegenstelling tot Ameri-
kaanse knooppunten, geen commerciële entiteit is maar een stich-
ting. Daardoor kan ze eerder het vertrouwen van meerdere partijen 
winnen.

Nu de geopolitieke positie van Nederland in kaart is gebracht 
en we beseffen hoezeer die is verweven met onze cultuur, stel ik de 
vraag wat de rol van ons land in de toekomstige globale verhoudin-
gen zou kunnen zijn.
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3. Ideeën voor een Nederlandse Grote Strategie

Welke rol komt Nederland in de wereld van morgen toe? Welke pa-
tronen en kenmerken uit het verleden kunnen ons land in de toe-
komst een bepaalde richting geven? Dat zijn grote vragen, die in 
dit bestek natuurlijk slechts kort aangeroerd kunnen worden. Het 
zijn bovendien heel brede vragen, waarvoor we verschillende denk-
richtingen moeten verkennen. Het lijkt me daarom niet juist om 
me te beperken tot het selecteren en uitwerken van een enkel idee. 
In plaats daarvan introduceer ik hier een zestal ideeën, zes lijnen 
die ons land zou kunnen volgen en die stuk voor stuk inzetten op 
specifieke krachtbronnen van ons land. Ze sluiten elkaar zeker niet 
uit, en er is op verschillende punten zelfs sprake van overlapping. 
Ze zouden allemaal onderdeel kunnen zijn van wat de Amerikanen 
een grand strategy noemen, een overkoepelende strategie op lange 
termijn die de integratie van meerdere dimensies en beleidsdoelen 
beoogt. 

Daarbij moeten we om te beginnen vaststellen dat Nederland als 
klein en commercieel land weinig kan bereiken middels hard power. 
Militaire dreiging en andere partijen toegang bieden tot een om-
vangrijke markt behoort niet tot ons strategisch arsenaal. Dat be-
tekent niet dat wij niet moeten investeren in defensie; die conclusie 
zou onterecht zijn. Het is belangrijk dat wij meedoen aan militaire 
operaties, juist omdat het onze toewijding toont aan allianties waar-
mee wij wel invloed op de wereld kunnen uitoefenen. Dat zien we 
trouwens ook bij andere landen. Het is niet voor niets dat landen 
die zelf militair kwetsbaar zijn, zoals Polen (dat de dreiging van het 
Russische leger duidelijk voelt) en Australië (dat door zijn geïsoleer-
de ligging afhankelijk is van veilige internationale wateren), fanatiek 
deelnemen aan internationale veiligheidsmissies.

Voor een Nederlandse grote strategie moeten we echter verder 
kijken dan hard power. Er is de laatste jaren onderscheid gemaakt 
tussen verschillende vormen van macht. Soft power is gebaseerd 
op ideeën, emoties, instituties en mentaliteiten. Denk aan de ma-
nier waarop Hollywood invloed uitoefent door overal ter wereld de 
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harten van mensen te veroveren. Of denk aan de manier waarop 
Engeland via instellingen als de Kroon, ‘Oxbridge’ en cricket nog 
altijd invloed uitoefent op de elites van haar voormalige kolonies. 
Er kan ook aan smart power worden gedacht, een term die werd 
geïntroduceerd door de regering Obama en streeft naar een slimme 
combinatie van harde en zachte vormen van macht. Subtle power 
ten slotte verwijst naar minder duidelijke manieren van beïnvloe-
ding, zoals de media-uitzendingen van Al-Jazeera en Russia Today 
of de buitenlandse investeringen van rijke landen. Uit al dat soort 
machtsbronnen kunnen wij putten voor een toekomstige Neder-
landse strategie.

1) Nederland als dichtbevolkte delta 
Zoals gezegd wordt Nederland gevormd door een landschap van ri-
vieren die uitmonden in de Noordzee. Als vruchtbare delta was dit 
al heel vroeg een dichtbevolkt gebied, dat bovendien sterk verstede-
lijkte. Aan het eind van de negentiende eeuw woonde meer dan de 
helft van de Nederlandse bevolking in steden, en voor de regio Hol-
land was dat niveau al in 1600 bereikt. Ter vergelijking: de vs bereik-
ten dat niveau pas in 1910. Waarom is dit nu relevant? Laten we niet 
vergeten dat urbanisatie een van de voornaamste trends is die we-
reldwijd optreden. Elke maand verlaten ongeveer vijf miljoen men-
sen het platteland om zich te vestigen in de stad. Elke paar maanden 
moet er dus een stad ter grootte van Tokyo worden gebouwd. 

In 2007 woonde voor het eerst in de geschiedenis meer dan de 
helft van de wereldbevolking in steden, en naar verwachting stijgt 
dit de komende decennia naar een niveau van 70 procent. Deze ont-
wikkeling doet zich met name voor in Azië (vooral in China en In-
dia), maar Afrika volgt in rap tempo. Bovendien houden vrijwel alle 
globale uitdagingen verband met het proces van urbanisatie: niet 
alleen het bouwen in grote dichtheden, het garanderen van goede 
watervoorzieningen of het opzetten van efficiënte logistieke netwer-
ken, maar ook de sociale problematiek die ontstaat wanneer grote 
groepen uiteenlopende mensen opeens moeten gaan samenwonen. 
Die kwesties doen zich vooral voor in de grote delta’s van de wereld. 
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Daar ontstaan megasteden met meer dan tien miljoen inwoners, zo-
als Shanghai, Beijing, Mumbai, Lagos en Cairo. 

Deze megasteden zullen geconfronteerd worden met vragen 
waarop Nederland in een proces van eeuwen grote expertise heeft 
opgebouwd. We zouden Nederland vanuit dit opzicht dan ook niet 
als een klein land moeten beschouwen, maar als een geavanceerde 
delta: een miljoenenstad aan het water die een zekere mate van sta-
biliteit heeft bereikt. Als zodanig zou Nederland een voorbeeld voor 
de andere delta’s kunnen vormen. Door die expertise in te zetten 
zou Nederland als soft power een voorname rol op het wereldtoneel 
kunnen spelen. Dit hangt samen met een tweede concept.

2) Nederland als veilige leefwereld 
Ons land heeft bijzonder veel kennis en kunde op het gebied van 
voeding en water. De reputatie van bedrijven als Boskalis en Unile-
ver, van de Wageningse Food Valley en van instituten als Deltares 
onderstreept dat nog eens. We zien echter in toenemende mate dat 
het geen aparte domeinen meer zijn; er treedt steeds vaker een rela-
tie op met veiligheid.

Exemplarisch in dit verband is de problematiek rondom klimaat-
vluchtelingen: grote groepen mensen die vanwege droogte en slech-
te oogsten op de vlucht slaan, met alle humanitaire en geopolitieke 
consequenties van dien. Dat speelde onder meer een rol bij de Ara-
bische lente. Het mislukken van de Russische oogst leidde in het jaar 
2010 tot een restrictie op de export van graan. Als gevolg daarvan 
gingen de voedselprijzen in graanimporterende landen als Egypte 
en Tunesië omhoog, waardoor de reeds bestaande maatschappelijke 
onvrede alleen maar sterker werd en het in 2011 tot een uitbarsting 
kwam. Intussen had Syrië van 2006 tot 2009 te kampen met enorme 
droogte. Dat dreef veel mensen van het platteland naar de stad, waar 
de onvrede vervolgens uitmondde in felle protesten tegen president 
Assad. 

Het fenomeen van klimaatvluchtelingen zal in de toekomst al-
leen maar groter worden. Besef namelijk dat de bevolking van grote 
Afrikaanse landen als Ethiopië, Nigeria en de Democratische Repu-
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bliek Congo de komende decennia zal verdrievoudigen. Deze eeuw 
nog streeft Nigeria qua bevolkingsomvang de hele Europese Unie 
voorbij. Een goede voedsel- en watervoorziening is dus van beslis-
send belang als men wil voorkomen dat er onveiligheden ontstaan. 

Overigens gaat de Nederlandse bijdrage in dezen verder dan al-
leen het bieden van voedsel of water. We hebben ook op het gebied 
van vrede en internationaal recht de nodige expertise in huis. Met 
name Den Haag is een ware Security Hub. Daar bevinden zich het 
Vredespaleis, het Internationaal Strafhof en tal van internationa-
le veiligheidsorganisaties, zoals Interpol. Nederlands expertise op 
dit gebied draait niet om militair ingrijpen, maar om internatio-
naal recht en de handhaving ervan. Onze ervaring gaat terug tot 
de  teksten die Spinoza schreef over tolerantie en Hugo de Groot 
over het internationale zeerecht. Een combinatie van Nederlandse 
expertise inzake voeding en water enerzijds en vrede en veiligheid 
anderzijds zou een uniek exportproduct vormen, waarbij Nederland 
de wereld veiliger maakt door toekomstige problemen bij de wortel 
aan te pakken.

3) Nederland als scheidsrechter
Wij zijn een klein land en kunnen daarom nooit onze wil aan grotere 
landen opleggen, maar een prominentere rol als scheidsrechter is 
niet ondenkbaar. De scheidsrechter ontleent zijn invloed namelijk 
niet aan brute macht, maar aan het feit dat hij een onafhankelijke 
positie inneemt. Het is iemand die de regels volgt en tevens beseft 
dat alle partijen op hun eigen belangen uit zijn. Nu worden onze 
belangen als klein land met name gediend wanneer andere landen 
in domeinen als internationale handel, veiligheid en recht de regels 
volgen. Ook daarom zou het een goede zaak zijn als Nederland zich 
daarvoor inzet. 

De kans op succes is door een aantal recente ontwikkelingen 
vergroot. Zo heeft de Brexit de machtsbalans in Europa verstoord. 
We hebben straks te maken met vier grote economieën: Duitsland, 
Frankrijk, Spanje en Italië. De laatste drie zouden samen Euro-
pa een mediterrane kant op kunnen trekken, met als gevolg dat er 
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meer tolerantie ontstaat voor hoge overheidsuitgaven, overheids-
tekorten en staatsinmenging in de economie. Het is niet zeker of 
Noord- Europese landen dat aanvaardbaar achten. Maar er zouden 
ook andere spanningen kunnen ontstaan. Als bijvoorbeeld Frankrijk 
en Duitsland het eens worden zonder dat Engeland voor een zeker 
tegenwicht zorgt, zou de Duits-Franse as wel eens zo sterk kunnen 
worden dat die bedreigend wordt voor andere landen. 

Nederland kan bij deze veranderende verhoudingen een stabili-
serende rol vervullen, mits wij door alle partijen worden gezien als 
een neutrale en betrouwbare partner. Bovendien is Nederland van de 
kleinere economieën de grootste partij. Wij kunnen de leider van het 
blok van kleine landen worden, die in de omgang met grotere landen 
beginselen als gelijkwaardigheid en algemeen geldende regels verde-
digt. We kunnen daartoe een alliantie aangaan met Scandinavische 
landen, die in Europese zaken een vergelijkbare opstelling kiezen. De 
Nederlandse blik is vaak gericht op Engeland of Duitsland, maar so-
ciaal-cultureel staat Scandinavië wellicht dichterbij. Het zijn immers 
liberale samenlevingen met een open en competitieve economie die 
tegelijkertijd sterk corporatistische en egalitaire tradities koesteren. 
Voegen we daar de Baltische staten aan toe, dan zouden we de sa-
menwerking kunnen uitbouwen tot een Hanzebond nieuwe stijl die 
in Europa de vrijhandel met een sociaal gezicht bepleit. 

Los van Europa kunnen we op wereldniveau hetzelfde doen: al-
lianties aangaan met kleine en open maar invloedrijke landen die 
gebaat zijn bij de handhaving van internationale verdragen en instel-
lingen. Denk aan landen als Singapore, Zuid-Korea, de Arabische 
Emiraten en Chili. Voorwaarde voor deze strategie is wel dat wij-
zelf aan hoge standaarden voldoen. Op dit moment loopt Nederland 
achter qua internationale zakelijke belastingheffing of de uitvoering 
van het Parijse klimaatakkoord. Dat doet onze geloofwaardigheid als 
regelhandhaver geen goed. 

4) Nederland als 21ste-eeuws Rijnland
We zagen al dat Nederland een middenpositie inneemt tussen En-
geland en het Europese continent. Hoewel het Rijnlandse model 
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ons sympathiek is, vullen we het vergeleken met onze continentale 
buren meer bottom-up in. Dat is een sterke traditie, zij het dat ze 
wel een zekere transformatie behoeft om hedendaagse kwesties het 
hoofd te kunnen bieden. Duitsland is bijvoorbeeld al heel ver in het 
opnemen van het milieu als een van de stakeholders in het econo-
misch proces. Wij lopen fors achter bij de ambitieuze Energiewende 
die men daar maakt. 

Maar terwijl die wending in Duitsland is geïmplementeerd 
vanuit de overheid, zou een Nederlandse groene wending meer 
van onderaf kunnen komen. Verschillende ceo’s van Nederlandse 
bedrijven spreken zich uit voor duurzaamheid, en er zijn tal van 
interessante initiatieven op lokaal niveau. En op nationaal vlak is 
een actiegroep als Urgenda actief. Er zou een veel sterker energie-
akkoord mogelijk zijn als de Nederlandse overheid een meer coördi-
nerende rol op zich zou nemen. Daarbij is het goed te bedenken dat 
een hedendaags Rijnland niet alleen gaat over milieuzaken. Het gaat 
evengoed om digitale technologie, die een grote invloed op ons da-
gelijks leven uitoefent en nieuwe organisatievormen met zich mee-
brengt. Netwerken functioneren nu eenmaal anders dan het soort 
bureaucratie waarmee overheid of bedrijfsleven nog vaak werken. 
Met netwerken dienen zich concepten als nodes, flows en resilience 
aan, en deze maken een andere manier van kijken mogelijk. Wellicht 
is ons economisch model niet zozeer gediend met het meten van 
goederen als wel van stromen: stromen van data, diensten, personen 
en kapitaal. Op verschillende maten voor connectedness scoort Ne-
derland erg hoog, en onze decentrale traditie van organiseren lijkt 
goed aan te sluiten bij de manier waarop een netwerk functioneert. 
Met dergelijke concepten kunnen we de polderpraktijk het digitale 
tijdperk in trekken. Dit loopt over in het volgende punt.

5) Nederland als knooppunt van nieuwe stromen 
We zeiden dat Nederland met Schiphol, de Rotterdamse haven en de 
ams-ix een belangrijk knooppunt vormt. Maar het is niet zeker of dit 
zo blijft, want de internationale handelsstromen laten een voortdu-
rende verandering zien waardoor onze rol ook kan worden verzwakt. 
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Denk aan de ontwikkeling van gigantische vluchthavens in Turkije 
en het Midden-Oosten of aan luchtvaartmaatschappijen wier groei 
wordt gesteund door de staat. Er zijn bovendien vele kandidaten die 
ook een hubfunctie tussen Europa en Azië willen vervullen, en dat 
kan gemakkelijk ten koste gaan van Nederland. Een ander voorbeeld 
is het Belt and Road Initiative project waaraan China momenteel 
werkt. Dergelijke spoorwegen over land kunnen het vervoer over zee 
via de Rotterdamse haven geduchte concurrentie aandoen. 

Tegelijkertijd zou Nederland ook kunnen proberen om op deze 
nieuwe stromen mee te liften. Zij zorgen er immers voor dat het 
internationale verkeer groeit, en als we goed onderzoeken wat er in 
het Oosten gebeurt en daar vroeg op inspelen, kan Nederland een 
mondiaal knooppunt blijven. Maar dat vereist wel een ruimere blik 
op handel en diplomatie. Zo is onze export primair gericht op het 
Westen, terwijl onze handel met het Verre Oosten op een beschei-
den peil staat. Wij exporteren nog steeds meer naar Italië dan naar 
China. Ook op diplomatiek vlak lijkt meer aandacht voor het Oosten 
wenselijk, zij het dat dit meer kennis van de taal en cultuur in Oost- 
en Zuid-Azië vergt. 

De komende decennia kunnen er ook heel andere stromen ont-
staan. Denk aan het opwarmen van de aarde en het goeddeels ont-
dooien van de noordpool die daar het gevolg van is. Dat leidt wellicht 
tot geheel nieuwe handelsroutes, waarbij de afstand tussen Beijing 
en Rotterdam met een paar duizend kilometer wordt verkort. 

Overigens roept het functioneren als mondiaal knooppunt ook 
andersoortige vraagstukken op: de winst kan zowel worden gezocht 
in verbreding als in verdieping. Dit laatste houdt in dat men aan 
reeds bestaande stromen nieuwe lagen toevoegt. Dat is al eerder ge-
beurd. Zo heeft men bij het leggen van de internetlijnen voor ams-ix 
gebruik kunnen maken van het reeds bestaande overzeese kabelnet-
werk. Op vergelijkbare wijze maakt de Nederlandse bancaire sector 
gebruik van handelsroutes die al in een eerdere fase waren ontstaan. 
Tegelijkertijd bracht de combinatie van beide stromen (internet en 
financiële infrastructuur) weer een Nederlandse voorsprong in flash 
trading en high-frequency trading met zich mee, omdat dit soort 
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 financiële transacties nu eenmaal extreem snelle internetverbindin-
gen vereist.

Wat betekent dit alles voor de toekomst? Ik denk niet dat iemand 
het weet, maar wat we intussen wel kunnen doen is onszelf beter 
positioneren waar het zaken als cloud computing en quantum compu-
ting betreft.

6) Nederland als progressieve testmarkt 
Nederland pionierde al vroeg met het ontwikkelen van een stedelijke 
en burgerlijke samenleving. Daardoor heeft onze levenswijze van-
af de zeventiende eeuw een progressief karakter gehad. We werden 
een laboratorium waar men dankzij een hoge mate van tolerantie, 
vrijheid van meningsuiting en diversiteit volop kon experimenteren. 
Die ruimte is er nog steeds. Het homohuwelijk, de legalisering van 
prostitutie, abortus en euthanasie en de legalisering van softdrugs 
zijn voorbeelden van progressief beleid dat op vele plaatsen elders 
ter wereld navolging vindt. 

Die rol van voorloper zou Nederland ook in de toekomst kunnen 
vervullen, zeker wanneer er een verbinding ontstaat met zijn eerder 
genoemde rol op het gebied van vrede en het handhaven van recht. 
Een voorname voorwaarde is evenwel dat wij de toekomst met vol-
doende vertrouwen tegemoetzien. Zouden we ons van de wereld af-
wenden, naar binnen gaan kijken en angstig worden, dan zullen ande-
re landen ons in hun sociale experimenten voorbijstreven. 

Deze sociaal-culturele rol heeft ook een economische kant. Ne-
derland zou op veel gebieden een testmarkt voor de rest van de we-
reld kunnen zijn. Onze bevolking is bereid om nieuwe dingen te 
proberen en loopt daarbij niet zelden voorop. Tegelijkertijd hebben 
wij markten die in hoge mate georganiseerd en gereguleerd zijn. Dit 
betekent dat modellen die hier werken een grote kans hebben om 
ook elders te werken. We zien hoe dat in de mediawereld gebeurt. 
We kennen tal van nieuwe televisieformats die hier getest en vervol-
gens mondiaal geëxporteerd werden. 

Eenzelfde fenomeen doet zich voor bij de grootste bedrijven in 
ons land. Deze ondernemingen onderscheidden zich niet zozeer 
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door het feit dat ze aan de wieg stonden van een geheel nieuwe tech-
nologie, maar ze waren wel goed in het uitproberen van een elders 
ontwikkelde technologie, waardoor ze op een grotere schaal worden 
gebruikt. Dat geldt voor de gloeilamp bij Philips, voor de moderne 
voedingsindustrie bij Unilever en voor de al genoemde voorbeelden 
van klm en Schiphol. Het geldt evenzeer voor de organisatiemo-
dellen die Randstad en id&t tot wereldleiders in hun sector hebben 
gemaakt. De opkomst van digitale dienstverleners als Tomtom en 
Booking.com volgden eenzelfde spoor. Het illustreert dat je bij de 
introductie van nieuwe technologieën succesvol kunt zijn wanneer 
je gevoelig bent voor de noden of wensen van het publiek. Zo zou-
den we kunnen experimenteren met opkomende technologieën als 
zelfrijdende auto’s en slimme steden, daarbij gebruikmakend van de 
ruime ervaring van ons land als testmarkt. 

4. Conclusie

Nederland bevindt zich op een keerpunt. De even ingrijpende als 
globale veranderingen uit het recente verleden hebben bij sommigen 
geleid tot een naar binnen gekeerde blik en angst voor de buitenwe-
reld. Met dit essay heb ik die houding van een geopolitiek antwoord 
willen voorzien. Als we naar onze geschiedenis kijken, dan zien we 
dat de Nederlandse ligging weliswaar bepaalde risico’s met zich 
meebracht, maar vaker een bloeiende uitwisseling met onze wereld-
wijde omgeving bewerkstelligde. Daarop kunnen we in de toekomst 
voortbouwen, al moeten we ons dan wel bezinnen op de rol die wij 
in de wereld willen spelen. De zes hier gedane suggesties zijn be-
doeld ter inspiratie voor de ontwikkeling van een Grote Strategie. 
Ik hoop aannemelijk te hebben gemaakt dat we met onze creativiteit 
een positieve bijdrage aan de wereld kunnen leveren en daarmee 
tegelijkertijd onze eigen positie kunnen versterken. 

Het hedendaagse pessimisme omarmt het verleden en zet zich op 
trotse wijze af tegen het proces van globale verandering. Ik ben van 
mening dat het verleden ons inderdaad inspireert, maar sta juist een 
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op de toekomst gerichte benadering voor. Zelfs in een wereld waar-
in veel veranderingen als bedreigend overkomen, kunnen wij een 
constructieve rol spelen en iets moois opbouwen. Het is in ons land 
vrijwel uitgesloten dat een dergelijke strategie van bovenaf wordt 
opgelegd. Als deze de komende decennia wordt gevolgd en tot re-
sultaten leidt, zal het zijn omdat vele uiteenlopende actoren er een 
bijdrage aan hebben geleverd, en dat is iets waarop Nederland best 
trots kan zijn.
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Marjan Minnesma is directeur van Urgenda. Deze stichting wil 

samen met burgers, bedrijven en overheden bereiken dat de 

Nederlandse energie in 2030 voor 100 procent duurzaam is. We 

spraken met haar over de actuele situatie op dit gebied.

Als de klimaatverandering in het huidige tempo doorzet, 

verliezen we deze eeuw nog eens 50 procent van onze 

biodiversiteit. En dan zijn we in de Nederlandse delta de 

afgelopen halve eeuw al 70 procent kwijtgeraakt! Wij zijn echt 

het slechtste jongetje van de klas. Dat is raar, want in sommige 

dingen zijn wij heel goed, maar qua duurzame energie staan we 

helemaal achteraan. We zitten nog steeds op 6 procent. Dat is in 

Europa de op één na laatste plaats. 

Dat heeft een aantal oorzaken. Wij hebben een van de grootste 

gasbellen in de wereld en de grootste van Europa. Wij liggen aan 

zee, en daar kunnen heel makkelijk allemaal schepen met kolen 

aankomen. We hebben dus een delta die in extreme mate berust 

op fossiele brandstoffen.

Tegelijkertijd is er iets grondig aan het veranderen. Als ik naar 

mijn buren kijk, of naar mijn neven en nichten, die gaan nu 

allemaal één voor één om. Ik had toevallig een familieweekend 

vorige week. Dan tref je mensen die gewoon leraar zijn of 

personeelsfunctionaris, geen duurzaamheidstypes. Maar ze 

bleken allemaal met zonnepanelen bezig te zijn. Dan zie je dat 

de grote massa de urgentie begint in te zien en aan de slag gaat. 

Dat komt misschien ook omdat de televisie ons voortdurend 

orkanen en modderstromen laat zien. 

Nederlanders denken vaak: laten we nog even afwachten tot 

er weer subsidie is. Daarom gaat de ontwikkeling met horten 

en stoten. Wat dat betreft pakken de Denen het beter aan. Die 
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zeiden: wij zetten in op duurzame warmte. Dus niet op gas, we 

verbieden zelfs cv-ketels. Wij zetten in op onze eigen energie 

en we gaan gewoon steeds meer windmolens neerzetten. De 

Denen hebben op goede dagen meer dan genoeg voor hun eigen 

energie. 

Wat we heel erg nodig hebben is langjarig beleid. Dat is 

wat de Duitsers doen. Zij hebben wettelijk vastgelegd dat 

mensen met onduurzame energie meer moeten betalen, 

en dat gaat in een pot. Die pot is niet van de overheid maar 

van de elektriciteitssector. Mensen die zon of wind nemen, 

krijgen uit die pot een bepaald bedrag per kilowattuur. 

Dus je financiert dan gewoon groen met vies en dat bouw 

je langzaam weer af. In Duitsland is nu twee derde van de 

duurzame energievoorziening in handen van de burgers en 

de boeren. Er is een enorm draagvlak. Dus ons probleem is 

gewoon een gebrek aan coherent langjarig beleid.

De meeste bedrijven zie je niet echt anticiperen. Ze geloven 

niet dat klimaatverandering zo snel zal gaan en denken 

dat oplossingen minder snel zullen opschalen. Dat komt 

ook doordat de meeste mensen niet exponentieel denken. 

Ze denken lineair, en dan duurt het nog heel lang voor we 

op 100 procent duurzame energie zitten. Maar het kan veel 

sneller. Zo is de prijs van windenergie heel hard naar beneden 

gegaan, terwijl er tegelijkertijd heel snel is opgeschaald. 

Die schaalvergroting doet zich ook voor bij deelauto’s en 

elektrische auto’s. Vier jaar geleden zei iedereen dat zwaar 

vervoer binnen vijftien jaar niet elektrisch zou worden. Nu 

zeggen alle experts dat vrachtwagens, tractoren en dergelijke 

in 2030 allemaal elektrisch zullen zijn.

Ik ben van nature een bèta, maar ik heb bedrijfskunde, 

filosofie en rechten gestudeerd. Daarna ben ik onder meer 

bij Greenpeace gaan werken, waar ik veel leerde over allerlei 
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vervuilende chemische stoffen. In mijn jaren bij het Instituut 

voor Milieuvraagstukken aan de vu ben ik me gaan verdiepen 

in verschillende soorten biomassa en alle technische 

processen die daarmee van doen hebben. Dat is heel nuttig in 

de discussies over de zogenaamde biobased economy. Ik probeer 

kennis sneller bij beleidsmakers te krijgen. Het is belangrijk 

dat men op basis van de laatste inzichten besluiten neemt. 

Verder vergt een snelle verandering ook communicatie en 

organisatiekracht. Veel goede ideeën blijven steken in de 

conceptuele fase of verzanden in de bureaucratie. 

Opschalen is het probleem! Ik ging eens naar de 

pensioenfondsen en zei: jullie zitten met miljarden. Jullie 

zeggen dat je dat in Nederland wil uitgeven maar geen 

projecten zien. Ik zie een heel groot project, namelijk zes 

miljoen woningen op betaalbare wijze energieneutraal maken. 

Dan zegt men gewoon: daar geloven wij niks van, want op de 

markt zien wij alleen maar huizen van 60.000 tot 100.000 euro 

energieneutraal worden. Dus hoezo kun jij dat voor 35.000 

euro? Ga eerst maar honderd woningen doen, daarna hebben 

we misschien een gesprek. Dat ben ik nu dus aan het doen.

Het grote verschil met andere ngo’s is dat wij bij Urgenda als 

ondernemer zelf risico nemen. Dan ziet iedereen: niet alleen 

mooie verhalen, maar ook actie. Ze doen echt iets! Kosten gaan 

voor de baten uit. Dus ik laat een partij vaak eerst zien dat het 

kan en vraag daarna of ze er iets voor willen betalen. Ik ben 

bereid dat risico te lopen.

Er zijn allerlei mensen die tegen de stroom in roeien, maar 

doorgaans op een bepaald stukje. De een is bezig met 

duurzame energie, de ander met groene daken. Er zijn 

weinig mensen die al die gebieden overzien en naar integrale 

oplossingen zoeken. Je moet het leuk vinden om door die 

systemen heen te breken en ook uithoudingsvermogen 
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hebben. Kijk, veel mensen zitten in een specifieke sector. 

Zo zijn we in Nederland nu eenmaal georganiseerd. De 

ministeries zijn zo georganiseerd. Je moet heel stevig in je 

schoenen staan om uit die hokjes te treden en mensen te 

verbinden die normaal niet met elkaar werken.

Op een zeker moment moest ik 50.000 zonnepanelen binnen 

zeven weken zien te verkopen. En ik vroeg mensen ook nog om 

20 procent aanbetaling. Ik had daarvoor Stichting Wij Willen 

Zon opgericht, met bijbehorende bankrekening. Je vraagt 

mensen dus om op jouw blauwe ogen geld op je bankrekening 

te storten. Ik had binnen twee maanden vier miljoen euro 

bij elkaar. Toch kreeg ik geen enkele bank zo ver dat ze me zes 

weken overbruggingskrediet gaven.

Toen ging ik naar China en zei: ik heb vier miljoen op mijn 

bankrekening en moet zes weken overbruggingskrediet 

hebben. Die Chinezen zagen dat collectieve inkoop wel eens 

een nieuw businessmodel zou kunnen zijn. Ik kreeg krediet 

op heel gunstige voorwaarden. Ik hoefde pas drie weken na 

aankomst van die panelen in Nederland te betalen. En ik 

kreeg ook nog eens korting van een paar cent per Wattpiek. 

Dus ik had nog geen zonnepaneel geleverd en had 20 miljoen 

op de bank. Dat schept wel een vorm van hoop, en dat vinden 

mensen leuk. 

Volgens mij is klimaatverandering hét probleem waarbij alle 

andere problemen in het niet vallen. Als de temperatuur 

met twee graden stijgt, raken er in de sub-Sahariaans Afrika 

600 miljoen mensen op drift. We zijn nu al panisch over een 

miljoen Syriërs. Wat doen we met 600 miljoen mensen? 

Ik volg veel verschillende wetenschappelijke disciplines, 

die zaken bestuderen van permafrost tot verzuring van de 

oceanen. Als je het hele scala overziet, zie je ook de enorme 
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samenhang. Je kunt wel roepen: we gaan nu bomen planten 

om co2 op te slaan, maar waar dan? In Canada beginnen 

de bosbranden steeds eerder, ze duren langer en de bossen 

herstellen zich niet. In Afrika heb je niet eens genoeg 

landbouw, dus daar kun je ook geen bossen planten. Waar 

moeten al die bossen dan komen?
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8. Nederland als vloeibare 
samenleving 

Over de moeizame mix van moraliteit en 

mobiliteit

Gabriël van den Brink

In dit hoofdstuk wil ik antwoord geven op de vraag in hoeverre we 
Nederland kunnen opvatten als een vloeibare samenleving en welke 
gevolgen dat heeft voor de manier waarop we tegen morele waarden 
aankijken. Daartoe zal ik eerst de betekenis van het begrip ‘vloeibare 
samenleving’ uitleggen. Het gaat daarbij niet om de voorname rol 
die het water in ons doen en laten speelt. Hoewel Nederland met 
147 kilometer bevaarbare waterwegen per 1000 vierkante kilometer 
landoppervlak binnen Europa tot de absolute top behoort, is met de 
term ‘vloeibare samenleving’ toch iets anders in het geding.

Het begrip verwijst naar het werk van de socioloog Zygmunt 
Bauman (1925-2017), die sinds de jaren negentig een reeks studies 
schreef over de ingrijpende transformatie die westerse maatschap-
pijen momenteel doormaken. De centrale gedachte daarbij is dat ons 
leven steeds meer komt te staan in het teken van beweeglijkheid, 
snelheid, flexibiliteit en verandering. Deze dynamiek, die reeds in 
het Communistisch Manifest kenmerkend werd geacht voor het ka-
pitalisme (‘al het vaststaande vervluchtigt, al het heilige wordt ont-
wijd’) zou de hele samenleving in haar greep hebben, en Bauman 
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zet de gevolgen daarvan uiteen. Deze transformatie gaat in elk geval 
gepaard met toenemende angst en onzekerheid. Mensen ontwaren 
overal gevaar, zonder te weten wat de oorzaak ervan is. Ze voelen 
zich bedreigd door krachten die ze niet onder controle hebben en 
waartegen ze weinig kunnen uitrichten. Alle sociale, lokale of fa-
miliale kaders die het leven vroeger vormgaven, lijken achterhaald. 
Menselijke omgang is niet langer gebaseerd op rust en vertrouwen, 
maar verworden tot een bron van ergernis en wantrouwen. Een en 
ander roept een ongekend gevoel van machteloosheid op. Steeds 
minder mensen maken zich hard voor de publieke zaak, en hoewel 
ze tal van zorgen met elkaar delen, lijkt een collectief optreden na-
genoeg onmogelijk. 

Verder doet zich een structurele wijziging voor in de verhouding 
tussen kapitaal en arbeid. In de vorige fase waren beide factoren 
nog lokaal van aard. Het kapitaal was grotendeels geïnvesteerd in 
het plaatselijke machinepark en de werknemers moesten zich voegen 
naar de machinerie. Daardoor was de onderneming een ruimte waar 
weliswaar gestreden werd, maar waar werkgever en werknemers ook 
een band met elkaar hadden. Die situatie is voorbij nu de factor ka-
pitaal zeer mobiel geworden is. Deze gaat in hoog tempo de hele 
wereld rond op zoek naar het hoogste rendement, daarbij geholpen 
door het proces dat we aanduiden als ‘globalisering’. De factor ar-
beid daarentegen blijft lokaal van aard en wordt vooral geconfron-
teerd met onzekerheid. In feite werken hedendaagse kwaliteiten, 
zoals beweeglijkheid, innovatie, vluchtigheid, snelheid, lenigheid 
en creativiteit, in het voordeel van het management, terwijl werk-
nemers het nakijken hebben. Overigens stelt Bauman dat produc-
tieverhoudingen steeds minder een organiserend beginsel van de 
samenleving vormen. Het komt vandaag de dag vooral aan op kopen 
en verkopen. Onze identiteit wordt niet zozeer bepaald door wat we 
zijn of wat we doen, maar door de vele zaken die we aanschaffen. 

Een laatste consequentie van de vloeibare samenleving is dat we 
onze menselijke waarden en morele deugden kwijtraken. Oude er-
varingen of inzichten worden minder relevant gevonden doordat de 
innovatie een steeds hoger tempo kent. Het opvoeren van de snel-
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heid ondermijnt het najagen van idealen en denken op de langere 
termijn. De nadruk op consumptie maakt dat verbruik, verganke-
lijkheid, verspilling en verlangen belangrijker worden dan stabili-
teit of duurzaamheid. We vragen ons niet langer af welke doelen we 
nastreven, terwijl ons vermogen om waardeoordelen te vellen aan 
erosie onderhevig is. 

Deze typering van het huidige bestaan zal bij velen enige herken-
ning oproepen. Het dagelijks nieuws maakt duidelijk dat er weinig 
zekerheden zijn, terwijl de uitgangspunten die lange tijd het stra-
mien van de moderne wereld uitmaakten voortdurend ter discus-
sie staan. Dat geldt evengoed voor Nederland, en daarom zal ik de 
vraag stellen in hoeverre de door Bauman geschetste analyse op ons 
geval van toepassing is. Dat is echter minder gemakkelijk dat men 
zou aannemen. Een probleem bij Bauman is dat zijn beschrijvin-
gen, hoe aansprekend die ook mogen zijn, in empirisch opzicht erg 
vaag blijven. Hij stelt weliswaar dat de maatschappelijke verandering 
steeds sneller gaat en dat onzekerheden toenemen, maar we vinden 
in zijn boeken nergens cijfers waaruit duidelijk wordt sinds wanneer 
dat het geval is of in welke mate dat gebeurt. 

Een andere kwestie is dat hij in algemene zin over ‘de moderne 
samenleving’ spreekt, zonder te kijken naar een specifiek geval, laat 
staan dat hij onderscheid maakt tussen de verschillende landen in 
Europa. Daarom zal ik in mijn poging Nederland te kenschetsen 
als een vloeibare maatschappij drie dingen doen. Ten eerste geef ik 
nauwkeurig aan op welke vlakken zich een toegenomen mobiliteit 
manifesteert. Ik werk het begrip ‘maatschappelijk verkeer’ voor zes 
domeinen uit, en wel zo dat we de mate van verandering kwantita-
tief kunnen vaststellen. Ten tweede zal ik deze operationalisering op 
Nederland toepassen, waarbij ik eerst een chronologisch en dan een 
vergelijkend perspectief hanteer. Op die manier kunnen we nagaan 
of het begrip ‘vloeibare samenleving’ voor ons land te gebruiken is 
en zo ja, welke plaats het te midden van andere Europese landen 
inneemt. Ten derde wil ik kort ingaan op de vraag in hoeverre de 
geschetste dynamiek inderdaad leidt tot een erosie van morele waar-
den. Daarbij formuleer ik ook een eigen verklaring voor het onbeha-

Waartoe is Nederland op aarde boek 1.indd   241 13-12-17   15:15



242 g a br iël va n den br i n k

gen dat in Nederland alom voelbaar is. Staat dit in verband met de 
dynamiek van een vloeibare samenleving of heeft het misschien een 
heel andere oorzaak?

Om het begrip vloeibare samenleving te operationaliseren, be-
handel ik zes vormen van maatschappelijk verkeer die alle van doen 
hebben met beweeglijkheid, flexibiliteit of mobiliteit. Daartoe be-
hoort in de eerste plaats de ruimtelijke mobiliteit, oftewel de mate 
waarin de bewoners van een land zich verplaatsen van A naar B, het 
aantal keren dat ze dit doen, de hoeveelheid kilometers die ze afleg-
gen en de vervoermiddelen die ze daartoe gebruiken, zoals fietsen, 
personenauto’s, treinen of vliegtuigen. Daarbij spelen ook zaken als 
bevolkingsdichtheid of mate van urbanisatie mee, want hoe meer 
personen in een bepaald gebied bij elkaar wonen, des te eerder ko-
men ze met elkaar in aanraking. 

De tweede vorm is economisch verkeer. Elke economie berust im-
mers op het uitwisselen van kapitaal, diensten en goederen, al loopt 
de schaal waarop en het tempo waarin dat gebeurt uiteen. Daarbij 
komt het onder meer aan op internationale handel, een onderdeel 
dat voor Nederland van oudsher zeer belangrijk is. Maar het raakt 
ook aan de manier waarop de arbeidsmarkt functioneert, en dan met 
name aan de vraag hoeveel mensen tijdelijk of flexibel werk hebben. 

Bij de derde vorm gaat het meer om persoonlijke bewegingsvrij-
heid. Zijn mensen min of meer gebonden aan kaders van familiale of 
sociale aard, of kunnen ze hun bestaan inrichten zoals ze zelf willen? 
Dat raakt aan de vormgeving van het huwelijks- en gezinsleven, en 
dan vooral aan de positie van de vrouw in dat verband. 

De vierde vorm gaat over de manier waarop we informatie of be-
richten uitwisselen via boeken, dagbladen, televisie, telefoon, internet 
of digitale media. Zoals bekend heeft dit soort berichtenverkeer zich 
de afgelopen decennia niet alleen enorm uitgebreid, maar zijn er 
zelfs geheel nieuwe vormen van uitwisseling ontstaan. 

Ten vijfde is er een vorm van mentale mobiliteit, iets wat vooral te 
maken heeft met het onderwijs dat men genoten heeft. Sommigen 
houden zo strak vast aan hun religieuze of levensbeschouwelijke tra-
ditie dat ze moeilijk overweg kunnen met andersdenkenden, terwijl 
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er ook burgers zijn die een meer open en democratische houding aan 
de dag leggen. 

Tot slot hebben we met politieke mobiliteit van doen. Deze term 
staat niet alleen voor burgers die bij verkiezingen telkens een andere 
voorkeur aan de dag leggen, maar ook voor Nederlanders die zich 
afkeren van de gangbare politiek of ertegen in verzet komen. 

Hoewel deze zes vormen van mobiliteit inhoudelijk uiteenlopen, 
dragen ze alle bij aan het beeld van Nederland als een maatschappij 
die voortdurend in beweging is en die we inderdaad kunnen op-
vatten als een vloeibare samenleving. Ter onderbouwing van deze 
claim is een meer cijfermatige uitwerking onvermijdelijk. Daarom 
bepaal ik eerst hoe de mobiliteit zich in deze domeinen de afgelopen 
halve eeuw heeft ontwikkeld, om vervolgens antwoord te geven op 
de vraag welke positie Nederland inneemt als men het vergelijkt met 
andere Europese landen.

1. Nederland in historisch perspectief

Dat het ruimtelijk verkeer in ons land intensiever is geworden, komt 
onder andere doordat het aantal inwoners in dit toch al dichtbevolkte 
gebied tussen 1965 en 2015 verder steeg, en wel van 365 personen 
per vierkante kilometer in het eerstgenoemde jaar tot 502 personen 
per vierkante kilometer in het laatste. Dit alleen al maakt dat je op 
straat, op de snelweg of in het openbaar vervoer voortdurend andere 
mensen tegenkomt. Bovendien steeg het aantal vervoermiddelen én 
het aantal verplaatsingen. Terwijl midden jaren zestig slechts 10 op 
de 100 Nederlanders een eigen auto had, zijn dat inmiddels 47 per 
100 inwoners. Kijken we naar de gereisde afstanden, dan zien we dat 
autorijders in 1965 gemiddeld 2.956 kilometer per jaar aflegden. Dat 
aantal groeide eerst tot 9.518 kilometer in 1995 en daalde vervolgens 
licht, waarbij het uiteindelijk uitkwam op 8.254 kilometer per jaar. 

Hoewel minder mensen met het openbaar vervoer reizen, blijkt 
zich daarin een vergelijkbare ontwikkeling te hebben voorgedaan. 
De per trein afgelegde afstand was midden jaren zestig gemiddeld 
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632 kilometer per inwoner per jaar en bleef tot midden jaren tachtig 
min of meer stabiel. In de jaren negentig zien we een forse toena-
me tot 906 kilometer per reiziger per jaar, een afstand die sindsdien 
nauwelijks is veranderd. Ten slotte was er een explosieve toename 
van het vliegverkeer. Als indicator neem ik het totale aantal vlieg-
tuigpassagiers dat jaarlijks van luchthaven Schiphol vertrekt of daar 
arriveert in relatie tot de Nederlandse bevolking. Terwijl dat aantal 
in 1965 nog maar 20 per 1000 inwoners bedroeg, nam het sindsdien 
toe tot 345. De stijging bedraagt een factor 17, waarbij de sterkste 
toename dateert uit de jaren negentig van de vorige eeuw. Zouden 
we op basis van drie indicatoren (bevolkingsdichtheid, treinreizen 
en vliegverkeer) een algemene maat voor ruimtelijk verkeer vormen, 
dan blijkt de beweeglijkheid in de jaren 1965-2015 te zijn gegroeid 
met een factor 2,6. In dat opzicht lijkt het idee van de vloeibare sa-
menleving dus van toepassing te zijn op Nederland.

Welke ontwikkeling maakte het economische verkeer in deze pe-
riode door? We zien in elk geval dat de internationale handel sterk 
toenam. Als maatstaf neem ik de totale waarde van alle geïmpor-
teerde en geëxporteerde goederen per hoofd van de bevolking. In 
1965 was die waarde voor de import 1004 euro en voor de export 860 
euro per inwoner. Vijfentwintig jaar later bedroeg de geïmporteerde 
waarde 6.999 euro en de geëxporteerde 7.288 euro per inwoner, wat 
neerkomt op een stijging van meer dan 750 procent. Weer vijfen-
twintig jaar later zijn de betreffende bedragen toegenomen tot 22.674 
euro (import) resp. 25.281 euro (export) per hoofd van de bevolking, 
met als gevolg dat de waardestijging over de periode als geheel een 
factor 25 is. Verder valt op dat het verschil tussen import en export 
groter aan het worden is. Terwijl deze twee in 1975 nog tegen elkaar 
opwogen, krijgt de export met het vorderen der jaren meer gewicht, 
waardoor haar waarde in 2015 de geïmporteerde waarde met 11 pro-
cent overtreft. 

Voor het binnenland is met name de arbeidsmarkt van belang. 
Er is een duidelijke toename te zien van het aantal deeltijdbanen én 
tijdelijke banen. Zo ging het aandeel van de deeltijdbanen geleidelijk 
omhoog van 15 procent aan het begin van de jaren zeventig tot 54 
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procent in 2015. Deze trend past bij een grotere mate van flexibi-
liteit die werkgevers en bepaalde groepen werknemers nastreven. 
Dat geldt eveneens voor banen op basis van een tijdelijk contract. 
Hoewel hun aandeel op de totale werkgelegenheid lange tijd minder 
dan 10 procent bedroeg, nam het vanaf 2005 in hoog tempo toe, met 
als gevolg dat het nu om meer dan een kwart van alle banen gaat. 
Zouden we op basis van internationale handel, deeltijdwerk en tij-
delijk werk opnieuw een meer algemene maat vormen, dan blijkt de 
mobiliteit op economisch vlak in de jaren 1970-2015 met een factor 
6,1 te zijn gegroeid.

Ook met betrekking tot het huwelijks- en gezinsleven maakte 
Nederland een proces van flexibilisering door. We zien dat trouwen 
vanaf de jaren zestig minder populair werd. In 1970 bedroeg het 
aantal gesloten huwelijken nog 9,5 per 1000 inwoners, en momen-
teel is dat met 3,8 meer dan gehalveerd. Veel Nederlanders vinden 
het huwelijk een overbodig instituut en benadrukken dat het om de 
kwaliteit van de relatie gaat. Inmiddels is ongehuwd samenwonen 
volkomen normaal geworden, ook als partners een kind krijgen. Het 
aandeel moeders dat een kind ter wereld brenget zonder dat ze met 
hun partner zijn getrouwd, is sterk toegenomen. Midden jaren ze-
ventig kwam dit slechts in 2 procent van de relaties voor, maar te-
genwoordig is het met 44 procent iets heel gewoons. Het strookt met 
de waarde die we zijn gaan hechten aan individuele zelfstandigheid 
– een trend die wordt aangeduid met de term ‘individualisering’. 

Nederlanders zijn erg gesteld op het behouden van hun bewe-
gingsvrijheid, ook al hebben ze een relatie. Mede daardoor komen er 
steeds meer huishoudens die uit één persoon bestaan. Midden jaren 
zestig maakten deze huishoudens nog 12 procent van de gevallen 
uit, momenteel ligt hun aandeel op 37 procent van het totaal. Omdat 
een en ander vooral de mobiliteit van vrouwen heeft versterkt, nam 
hun arbeidsparticipatie langzaam maar zeker toe. Terwijl tot 1985 
slechts 34 procent van de vrouwen betaald werkten, is dat inmiddels 
61 procent. Ik wil benadrukken dat dit alles bij de vloeibare samenle-
ving hoort. De levenssfeer van vrouwen is niet langer beperkt tot het 
huishouden en het gezinsleven, want ze nemen tegenwoordig volop 
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deel aan het arbeidsproces Ze spelen meer rollen dan in vroeger tijd, 
toen het moederschap de voornaamste of zelfs enige bestemming 
van de vrouw was. Als we aannemen dat tendensen als individuali-
sering, vrouwelijke arbeidsparticipatie en ongehuwd moederschap 
een indicator voor persoonlijke mobiliteit vormen, dan kunnen we 
concluderen dat deze vanaf 1965 met een factor 3,8 is gestegen.

Het behoeft nauwelijks betoog dat het berichtenverkeer in Ne-
derland de afgelopen halve eeuw zowel kwalitatief als kwantitatief 
ingrijpende veranderingen heeft ondergaan. Het meest in het oog 
springend is uiteraard de explosieve toename van het gebruik van 
digitale media en de teruggang van gedrukte media. Toch is die 
laatste ontwikkeling nog niet zo oud. Dat blijkt als we het aantal 
verkochte dagbladen in ogenschouw nemen. Midden jaren zestig lag 
de gemiddelde oplage in Nederland op zo’n 300 kranten per 1000 in-
woners, en dat aantal bleef tot in de jaren negentig stabiel. Pas vanaf 
de millenniumwisseling zette een daling, in die tot op heden voort-
duurt en waarvan deskundigen vrezen dat ze niet te stuiten is. In elk 
geval worden er momenteel nog maar 142 kranten per 1000 inwoners 
verkocht, wat neerkomt op een halvering binnen twee decennia! 

Intussen heeft zich wel een digitale revolutie voltrokken. Dat 
blijkt niet alleen uit de groei van het aantal huishoudens waar een 
computer staat, maar ook uit de hoeveelheid tijd die men erachter 
zit. Midden jaren tachtig zei 4 procent van de Nederlanders dat ze 
gebruikmaakten van een personal computer, een aandeel dat inmid-
dels 83 procent bedraagt. De hoeveelheid tijd die ermee gemoeid 
was, steeg navenant: terwijl dat in 1985 gemiddeld niet meer dan 
0,1 uur per week bedroeg, bleek dat in 2013 reeds 7,6 uur per week 
te zijn.

Even indrukwekkend is de toename van ons telefoonverkeer. Dat 
stond midden jaren zestig met een gemiddelde van 12 telefoonaan-
sluitingen per 100 inwoners op een bescheiden peil. In 1995 was het 
gegroeid met meer dan een factor 4, waardoor het uitkwam op 53 
aansluitingen per 100 inwoners. In die periode kreeg Nederland 
voor het eerst te maken met mobiele telefoontoestellen. Dat leidde 
tot een zodanige groei van het telefoonverkeer dat de som van vaste 
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en mobiele nummers uiteindelijk 171 aansluitingen per 100 inwoners 
ging bedragen. Dat betekent dat de gemiddelde Nederlander ruim 
1,5 telefoon bezit. Door dit alles is het berichtenverkeer in meer al-
gemene zin sinds 1965 toegenomen met een factor 5,9.

Zoals ik eerder aanstipte, is de mentale mobiliteit van burgers 
vooral gerelateerd aan de mate waarin ze onderwijs gevolgd hebben. 
Die is de afgelopen halve eeuw voortdurend toegenomen. Neem bij-
voorbeeld het percentage jongeren van 18 tot 24 jaar die aan het 
hoger beroepsonderwijs (hbo) of wetenschappelijk onderwijs (wo) 
deelnamen. Terwijl de participatie aan het hbo in 1965 slechts 4,6 
procent bedroeg, kwam die in 2015 uit op 30,2 procent. Het wo ver-
toonde eenzelfde groei, zij het dat het aandeel hier toenam van 5,1 
tot 17,8 procent. Al met al ging het percentage mensen dat hoger 
onderwijs volgde omhoog met een factor 10. 

Het deel van de bevolking dat lid is van een kerkgenootschap 
maakte juist een ontwikkeling in omgekeerde richting door. Eind 
jaren vijftig noemde gemiddeld 20 procent van de Nederlanders 
zich onkerkelijk, en dat aandeel bedraagt inmiddels meer dan 60 
procent. Nu gaat het hierbij niet om een lineaire ontwikkeling. Het 
proces van ontkerkelijking maakte in de jaren zestig een versnelling 
door en vlakte later af. Het is niet te verwachten dat het kerkelijk 
leven geheel uit Nederland zal verdwijnen, maar wat zich niet laat 
loochenen is dat het gewicht ervan de afgelopen halve eeuw enorm 
is afgenomen. 

Voorts kan men geestelijke mobiliteit afmeten aan de manier 
waarop burgers tegen democratie aankijken. De cijfers leren dat 
hun oordeel flinke schommelingen kent, maar het laat wel enige 
vooruitgang zien. In de jaren 1975-1980 zei gemiddeld 61 procent 
van de respondenten dat ze tevreden waren over het functioneren 
van de Nederlandse democratie, terwijl dat aandeel in de periode 
2010-2015 was toegenomen tot 76 procent. Nemen we deze drie 
indicatoren bij elkaar om een meer algemene maat voor mentale 
mobiliteit te vormen, dan zien we deze vanaf 1965 met een factor 
3,4 toenemen. 

Ten slotte groeide de mobiliteit ook in het politieke domein. De 
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eerste tekenen daarvan dateren uit de jaren zestig, toen het aantal 
partijleden sterk afnam. Terwijl die leden in de jaren vijftig nog 
ruim 10 procent van het electoraat hadden uitgemaakt, begon in 
het daaropvolgende decennium een daling, met als gevolg dat dit 
aandeel rond 1990 nog slechts 3 procent bedroeg. Inmiddels is het 
ledental verder gedaald tot iets meer dan 2 procent van het electo-
raat. Een hieraan gerelateerde tendens is dat de volatiliteit bij ver-
kiezingen is toegenomen. Het kwam de afgelopen halve eeuw steeds 
vaker voor dat kiezers op een andere partij stemden dan ze gewend 
waren. Overigens zijn de effecten van deze beweeglijkheid ongelijk 
verdeeld. Voor partijen in het politieke midden pakten ze nadelig 
uit, terwijl de radicalere vleugels van het politieke spectrum er-
door versterkt werden. In de jaren zestig sleepten de vvd, de PvdA 
en de drie partijen die later het cda zouden vormen het overgrote 
deel van alle stemmen in de wacht. Slechts een vijfde van de stem-
men ging toen naar andere partijen. In 1994 was dat laatste aandeel 
gegroeid tot 34 procent, en bij de verkiezingen van 2017 bleek het 
aandeel van de kiezers die niet op vvd, PvdA of cda hadden ge-
stemd zelfs 52 procent te zijn. Hoewel er fluctuaties optraden, nam 
de steun voor de partijen in het politieke midden langzaam maar 
zeker af. 

Tegelijkertijd vonden meer en meer burgers dat hun invloed via 
verkiezingen te beperkt was. Ze werden actief in actiegroepen of 
bewegingen die politieke en economische machthebbers onder druk 
zetten. Enquêtes laten dan ook zien dat de bereidheid om aan pro-
testacties mee te doen gaandeweg steeds groter is geworden. Dat 
blijkt onder andere uit de antwoorden op de vraag of het enigszins 
dan wel zeer waarschijnlijk is dat respondenten in verzet komen als 
de Tweede Kamer een onrechtvaardige wet zou aannemen. In 1975 
antwoordde 12 resp. 23 procent van de ondervraagden hier positief 
op, terwijl dat aandeel in het laatste peiljaar al 19 resp. 36 procent 
bedroeg. In feite laat de politieke beweeglijkheid behoorlijk grote 
wisselingen zien. Dat neemt niet weg dat deze beweeglijkheid per 
saldo groeit, want ze was tegen het einde van de onderzochte periode 
drie keer zo groot als in 1975. 

Waartoe is Nederland op aarde boek 1.indd   248 13-12-17   15:15



2498 .  n eder l a n d a l s  v l oei ba r e sa m en l e v i ng 

2. Nederland in vergelijkend perspectief

Het voorgaande bevestigt dat Nederland steeds meer de trekken van 
een vloeibare samenleving heeft gekregen. Van de ene kant hebben 
Nederlanders zich de afgelopen decennia losgemaakt uit oude in-
stituties, zoals een vaste baan, huwelijk, politieke partij of kerk, om 
vooral hun eigen voorkeuren te volgen. Van de andere kant leidde 
dat op vele terreinen tot intensief maatschappelijk verkeer, waar-
door hun leven almaar drukker werd. Het is niet zo dat de bespro-
ken veranderingen steeds hetzelfde patroon kenden. De ene keer 
ging het om een haast lineaire ontwikkeling, de andere keer om een 
plotselinge toename, en in weer andere gevallen waren er de nodige 
 fluctuaties. 

Bovendien zijn er aanzienlijke verschillen opgetreden in het 
tempo van de veranderingen. Ik verwijs naar de cijfers in kolom 2 
van Tabel 1 waarin het groeipercentage over de jaren 1975-2015 is 
weergegeven (zie bijlage). Wijzigingen die er stevig inhakken zijn het 
gebruik van digitale media, flexibilisering van de arbeid, ongehuwd 
moederschap en internationale handel. Minder fors zijn wijzigingen 
in zaken als hogere bevolkingsdichtheid of tevredenheid over de de-
mocratie, terwijl het gemiddelde aantal dagbladen per inwoner zelfs 
aan het dalen is. Met betrekking tot de zes hoofdvormen van mobili-
teit kunnen we stellen dat de mate van ‘mobilisatie’ in twee gevallen 
ver boven het Nederlandse gemiddelde uitkomt, terwijl het elders bij 
dat gemiddelde achterblijft. Een bovengemiddelde verandering zien 
we bijvoorbeeld bij de groei van het berichtenverkeer (220 procent) 
en het economische verkeer (194 procent), terwijl de toename van de 
politieke mobilisatie relatief traag verloopt (138 procent). Bijgevolg 
kan men zeggen dat de dynamiek van een vloeibare samenleving in 
ons land vooral wordt bepaald door economische en communicatie-
ve factoren. 

Ten slotte kunnen we op grond van deze hoofdvormen een maat 
geven voor de mobiliteit in algemene zin. Dat is in Figuur 3 gedaan 
met behulp van een index, waarbij we het gemiddelde over de on-
derzochte periode op 100 procent hebben gesteld. Merk op dat de 
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jaren negentig van de vorige eeuw een cruciale rol speelden. Vanaf 
de jaren zestig nam de Nederlandse mobiliteit in een matig tempo 
toe, maar omstreeks 1990 trad er een versnelling op, waardoor het 
tempo van de verandering in later jaren een stuk hoger ligt.

0 

100 

200 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Figuur 3: Geïndexeerde ontwikkeling (gemiddelde = 100 procent) van de mobiliteit in 
algemene zin in Nederland gedurende de periode 1965-2015 

Dat brengt ons bij de tweede vraag: welke positie neemt Nederland 
in als men het vergelijkt met andere landen in Europa? Ik beperk me 
tot het bespreken van het hoogst noodzakelijke en verwijs naar de 
cijfers in kolom 4 t/m 6 van Tabel 1 (zie bijlage). 

Om te beginnen valt op dat Nederland op twee gebieden onmis-
kenbaar tot de Europese top behoort: we scoren duidelijk boven het 
gemiddelde op het punt van de intensiteit van het economische ver-
keer (227 procent) en dat van ruimtelijke mobiliteit (209 procent). Er 
zijn drie andere domeinen waarvan de score ook bovengemiddeld is, 
zij het minder sterk. Dat zijn achtereenvolgens berichtenverkeer (119 
procent), persoonlijke mobiliteit (116 procent) en mentale mobiliteit 
(113 procent). Ten slotte blijven we iets onder het gemiddelde waar 
het politieke mobiliteit betreft (96 procent). 

Al met al blijkt dat Nederland, hoewel het zeker niet op alle pun-
ten een eerste of tweede plaats bezet, op het punt van algehele mobi-
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liteit de hoogste score behaalt (Figuur 4). We nemen met een waarde 
van 147 procent boven het Europese gemiddelde van 100 procent 
de eerste plaats in. Andere landen die hoog op algemene mobili-
teit scoren, zijn Zwitserland, IJsland, Denemarken, Noorwegen en 
Zweden. Deze groep landen, die een hoog niveau van onderling ver-
trouwen laten zien, treff en we wel vaker samen aan. Landen die op 
dit punt juist relatief zwak scoren, zijn Turkije, Bulgarije, Roemenië 
en  Griekenland. 
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Figuur 4: Score op mobiliteit in algemene zin als percentage van het Europese gemiddelde in de 
periode 2000-2015

Als we iets gedetailleerder ingaan op de onderliggende scores, dan 
zien we dat Nederland zijn positie vooral te danken heeft aan het 
economische verkeer. Ons land behoort tot de Europese top als het 
gaat om de gemiddelde waarde van geïmporteerde en geëxporteer-
de goederen per hoofd van de bevolking. Dat geldt eveneens voor 
werken in deeltijd: dat is nergens in Europa populairder dan bij ons. 
Verder scoort deeltijdwerken vrij hoog. Het gevolg is dat we op het 
punt van economische mobiliteit met een score van 227 procent ver 
boven het Europese gemiddelde uitstijgen. 

Zoals gezegd draagt de ruimtelijke mobiliteit evengoed aan onze 
toppositie bij. Relevante factoren daarbij zijn niet zozeer het aantal 
treinreizen per inwoner, want dan komt in Zwitserland veel hoger 
uit, en evenmin het totale aantal gearriveerde of vertrokken vlieg-
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tuigpassagiers, want daar staat IJsland op nummer één. Relevanter 
is dat we de meest dichtbevolkte regio van het continent vormen. 
De gemiddelde dichtheid van 503 personen per vierkante kilometer 
zorgt ervoor dat het maatschappelijk verkeer in Nederland een grote 
intensiteit vertoont. Overigens gaat het hier steeds om landelijke ge-
middelden. Zou men zich concentreren op de Randstand als meest 
geürbaniseerde regio, dan komt die intensiteit nog hoger uit.

Zoals gezegd zijn er drie vormen van mobiliteit waarbij Neder-
land tot de middenmoot behoort. Daarbij treden enkele interessante 
accentverschillen op. Hoewel het gemiddelde aantal telefoontoestel-
len de afgelopen decennia spectaculair is gegroeid, scoort Neder-
land op dit punt rond het Europese gemiddelde. Beduidend beter 
scoort het gebruik van internet. Het aantal burgers dat dagelijks op 
internet zit, ligt in Nederland met 84 procent behoorlijk hoog en 
komt alleen in IJsland, Noorwegen en Denemarken hoger uit. Ove-
rigens zien we dat de traditionele leescultuur in ons land nog vrij 
lang heeft standgehouden. In het jaar 2000 verkocht Nederland nog 
altijd 306 dagbladen per 1000 inwoners, wat vergeleken met andere 
Europese landen heel behoorlijk is. 

Behalve op berichtenverkeer scoort ons land ook bovengemid-
deld op persoonlijke mobiliteit. We zien hier eenzelfde patroon. 
Enerzijds zijn zaken als individualisering, ongehuwd moederschap 
en arbeidsparticipatie door vrouwen de afgelopen decennia sterk 
toegenomen. Anderzijds deden die tendensen zich ook elders in Eu-
ropa voor, zodat Nederland tot de middenmoot behoort. Wellicht 
met uitzondering van individualisering is de score bij ongehuwd 
moederschap en arbeidsparticipatie door vrouwen niet uitzonder-
lijk. Wat betreft onze mentale mobiliteit: die vloeit vooral voort uit 
een relatief sterke secularisatie en democratische gezindheid. In elk 
geval heeft deze nauwelijks te maken met onze deelname aan hoger 
onderwijs, want op dat punt komt Nederland met 98 procent net iets 
onder het Europese gemiddelde uit.

Ten slotte een enkel woord over de vorm van mobiliteit waarvoor 
Nederlanders relatief weinig belangstelling opbrengen. We komen – 

Waartoe is Nederland op aarde boek 1.indd   252 13-12-17   15:15



2538 .  n eder l a n d a l s  v l oei ba r e sa m en l e v i ng 

vergeleken met burgers uit andere Europese landen – minder snel in 
beweging als het om politieke zaken gaat en scoren op dat vlak met 
96 procent iets onder het gemiddelde. Wat we nog wel vrij gemakke-
lijk doen, is een petitie ondertekenen. Dat heeft zo’n 29 procent van 
de bevolking gedaan, wat iets meer is dan in Europa gebruikelijk is. 
Daar moet ik aan toevoegen dat het deelnemen aan wettige demon-
straties buiten onze telling is gebleven. Zouden we die wel hebben 
meegenomen, dan zou Nederland in de Europese rangorde dalen. 

We zijn eveneens gematigd als het gaat om de vraag hoeveel bur-
gers een positie ter linker- of rechterzijde van het politieke midden 
innemen. Hoewel het proces van publieke meningsvorming in Ne-
derland onderhevig is aan de nodige polarisatie, valt het vergele-
ken met diverse buitenlanden nog wel mee. In feite nemen we qua 
polarisatie een veertiende positie in, terwijl min of meer verwante 
landen, zoals Duitsland, Zweden en Denemarken, de Europese lijst 
aanvoeren. 

Van de andere kant scoren deze laatste landen weer beter als het 
om de mogelijkheid tot politieke participatie gaat. Met deze indica-
tor moeten we enigszins oppassen, omdat ze berust op verschillende 
variabelen, die niet allemaal dezelfde betekenis hebben. Maar het 
is veelzeggend dat onze laagste score (te weten 89 procent van het 
gemiddelde) dit onderdeel van het politieke bedrijf betreft. Anders 
dan de inwoners van landen als Denemarken, Zwitserland en Noor-
wegen schatten Nederlandse burgers hun mogelijkheden tot parti-
cipatie relatief laag in. Het is daarom niet vreemd dat hun behoefte 
aan politieke beweging relatief laag is.

3. Moraliteit op individueel niveau

Het voorgaande illustreert dat Nederland anno 2015 bij uitstek trek-
ken van een vloeibare samenleving heeft. Dat brengt ons bij een laat-
ste thematiek: welke gevolgen heeft de algehele mobiliteit op moreel 
gebied, en klopt het dat onze samenleving onderhevig is aan morele 
erosie, of staat de zaak er anders voor?
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Figuur 5: Acceptatie (10 = volledig en 1 = geenszins) van belastingfraude (lichtgrijs), het plegen 
van overspel (middelgrijs) en het aannemen van steekpenningen (donkergrijs) in 1981 en 2008

Laten we om te beginnen vaststellen dat Nederland op moreel ge-
bied niet zo losjes of toegevend is als men op het eerste oog zou kun-
nen denken. Wij staan in het buitenland te boek als een permissive 
society, maar dat is een hoogst eenzijdig beeld. Zo is het maatschap-
pelijk verkeer hier onderhevig aan tal van codes, regels en normen, 
zij het dat ze vaak impliciet blijven. In feite is onze tolerantie voor 
normoverschrijdend gedrag veel minder groot dat men vaak denkt. 
Neem bijvoorbeeld het oordeel dat Nederlandse respondenten ge-
ven over zaken als belastingontduiking, het plegen van overspel of 
het aannemen van steekpenningen. Hanteert men daarbij een schaal 
van 1 tot 10, waarbij het eerste getal staat voor totale afwijzing en 
het laatste voor totale acceptatie, dan zien we dat de gemiddelde 
Nederlander in 1981 met een score van 3,1 resp. 2,6 en 2,0 vrij streng 
in zijn oordeel is. Dat wijst erop dat burgers de moraal behoorlijk 
serieus nemen. Deze conclusie wordt nog steviger wanneer we naar 
de chronologie kijken, want dan blijkt dat de toch al geringe accep-
tatie van normoverschrijdend gedrag tussen 1981 en 2008 verder is 
afgenomen, waardoor deze in het laatstgenoemde jaar op een score 
van 2,3 resp. 2,2 en 1,6 ligt (zie Figuur 5). Voor zover er al sprake was 
van veranderingen, wijzen deze dus niet op een erosie van morele 
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waarden, maar op het tegendeel. De afgelopen decennia zijn onze 
verwachtingen op moreel gebied langzaam maar zeker gestegen, wat 
strijdig is met het gangbare idee dat Nederland op grote schaal aan 
het verloederen is.

Dit wordt nog eens onderstreept indien we niet naar het afwijzen 
van ondeugdelijk gedrag kijken, maar naar de waardering die Neder-
landers voor bepaalde deugden hebben. Tot de voornaamste waar-
den die respondenten opgeven, behoorden eind jaren zestig zaken 
als eerlijkheid, betrokkenheid en hulpvaardigheid. De scores waren 
toen met 6,9 resp. 5,9 en 5,6 op een schaal van 1 tot 10 behoorlijk 
hoog. Een halve eeuw later blijken deze waarden nog altijd populair 
onder de bevolking en kunnen we zelfs een bescheiden toename in 
de waardering vaststellen. Ook dat wijst niet op een land dat zonder 
normen en waarden zou zijn.

Inmiddels is het maatschappelijk verkeer in deze periode sterk 
toegenomen, zoals ik in het voorgaande heb aangetoond. Mijn eer-
ste conclusie is dan ook dat de eventueel negatieve uitwerking van 
een vloeibare maatschappij zich niet laat vaststellen. Deze conclu-
sie strookt met een onderzoek dat we enkele jaren geleden hebben 
verricht naar hogere waarden in Nederland. We vroegen burgers 
onder meer welke zaken zij in het leven van groot belang achten. 
Daaruit kwam naar voren dat er maar weinig Nederlanders zijn die 
het idee van hogere waarden volledig afwijzen. Slechts 12 procent 
van de ondervraagden zei geen hogere waarden te koesteren; voor 
hen was het voldoende dat ze voldoende geld of zekerheden hadden. 
Maar een overgrote meerderheid van 88 procent wist wel degelijk 
hogere waarden aan te wijzen. Die betroffen in bijna de helft van 
de gevallen sociale waarden (44 procent). Denk aan het helpen van 
mensen in nood of iets voor de samenleving doen. Ruim een kwart 
van de ondervraagden had vooral belangstelling voor waarden op 
vitaal gebied, zoals gezond leven of zich inzetten voor natuurbehoud 
(26 procent). En krap een vijfde verwees naar waarden die wij als 
sacraal betitelden, omdat ze verband houden met het geloof in God 
of in goddelijke beginselen (18 procent). Voor de goede orde wijs ik 
erop dat we deze gegevens verzamelden in 2010. Dus als de vloeibare 
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samenleving inderdaad een zo nefaste uitwerking bezit als Bauman 
suggereert, dan zouden we daarvan zeker iets gemerkt hebben. 

Dit beeld wordt nog sterker als je een vergelijking maakt met 
andere landen in Europa. We keken in het genoemde onderzoek 
naar negen vormen van toewijding en gingen na welke betekenis de 
respondenten daaraan toekenden. Het ging om uiteenlopende za-
ken, van het belang van God en de waarde die men hecht aan een 
goed salaris, tot de inzet voor mensenrechten en het vertrouwen dat 
men in zijn medeburgers heeft. Omdat de betreffende variabelen 
vaak een andere schaal kennen, hebben we de antwoorden eerst ge-
standaardiseerd en vervolgens een totale score vastgesteld voor alle 
onderzochte landen. Een en ander heeft geleid tot een inmiddels be-
kend patroon, waarbij de hoogste scores optraden in Noordwest-Eu-
ropese landen, terwijl men de laagste scores vooral aantreft in het 
zuiden en oosten van Europa.

Figuur 6 geeft aan hoe deze scores zijn verdeeld. We zien dat 
Nederland de eerste plaats bezet, gevolgd door landen als Zweden en 
Denemarken. Een meer gedetailleerde analyse leert dat Nederland 
niet alleen de leiding heeft als het om de totale hoogte van nage-
streefde waarden gaat, maar ook als het gaat om de diversiteit ervan. 
Op acht van de negen vormen van toewijding scoorde Nederland 
boven het Europese gemiddelde, en in vijf van de negen gevallen was 
dat zelfs meer dan 200 procent. Er was maar één item waar Neder-
land relatief laag scoorde, en dat betrof het belang dat we aan God 
toekennen. Dit contrasteert sterk met landen aan de andere kant van 
de rangorde, zoals Hongarije, Turkije of Roemenië, waar hooguit 
één score boven het gemiddelde uitkwam. 

Het geheel laat een drieledige conclusie toe. 1) Om te beginnen 
streven wij in vergelijking met andere landen een brede waaier aan 
idealen na. 2) Verder is de kracht van dat streven bij de meeste ide-
alen twee keer zo groot als het Europese gemiddelde. 3) Ten slotte 
staat Nederland qua totale score bovenaan. Deze uitkomsten zouden 
eenvoudigweg ondenkbaar zijn als een hoge mate aan maatschap-
pelijke mobiliteit inderdaad onze morele waarden zou hebben aan-
getast. We behoren immers op beide gebieden tot de Europese top. 
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Figuur 6: Gemiddelde score over negen waarden die in de European Values Study uit 2008 aan 
de orde kwamen

Kennelijk sluiten intensief maatschappelijk verkeer en het hooghou-
den van morele standaarden elkaar niet uit. Het zou zelfs kunnen 
zijn dat ze elkaar insluiten, en wel in die zin dat een min of meer 
probleemloos verloop van het maatschappelijk verkeer juist indivi-
duen met een hoog moreel niveau vooronderstelt.

4. Onbehagen op collectief niveau

Toch verklaart dit niet waarom zoveel Nederlandse burgers bezorgd 
zijn. Velen zijn er diep van overtuigd dat het op moreel gebied steeds 
slechter met Nederland gaat en dat het gedrag van hun medeburgers 
steeds asocialer wordt. Hoe is dat te rijmen met de conclusie van zo-
juist dat individuele Nederlanders vaak hoge morele waarden koes-
teren en dat we in Europa op dat gebied zelfs een prominente plaats 
innemen? Hoewel ik daar nog geen sluitende verklaring voor heb 
gevonden, wil ik een vermoeden uitspreken dat enerzijds raakt aan 
mijn onderzoek naar de eigen dynamiek van morele waarden en an-
derzijds goed past bij de kenmerken van een vloeibare samenleving. 
Daarbij neem ik aan dat een moraal het beste functioneert als haar 
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waarden collectief gedeeld worden, als ze voldoende stabiliteit bezit, 
een duidelijke structuur heeft en expliciet geformuleerd wordt. Bo-
vendien zal ik aangeven waarom deze vereisten een probleem vor-
men in de moderne samenleving.

Om te beginnen is het van belang dat morele waarden collectief 
gedeeld worden. Dat is niet zo vreemd, omdat moraliteit altijd te 
maken heeft met de moeilijke balans tussen individueel belang en 
groepsbelang. Waar geen menselijke gemeenschap is, hebben morele 
waarden weinig zin. Het is dus niet vreemd dat specifieke waarden 
als eerlijkheid, rechtvaardigheid of barmhartigheid altijd verwijzen 
naar het belang van anderen. Dat geldt zelfs voor liberale waarden als 
vrijheid, gelijkheid of zelfstandigheid. Zij kunnen alleen maar func-
tioneren als ze gedragen en gerespecteerd worden door een grote 
meerderheid van de bevolking. Het hangt ook samen met het univer-
salisme dat morele idealen eigen is. Neemt men dergelijke idealen se-
rieus, dan kan men niet zeggen dat ze alleen gelden voor een beperkte 
groep, een bepaalde tijd of een specifieke plek. Het gaat bij waarden 
immers om iets waarvan we het gevoel hebben dat we ze in elke si-
tuatie moeten nastreven. En precies op dat punt vormt de vloeibare 
samenleving met haar tendens tot privatisering een probleem. Want 
als burgers het in stand houden van morele waarden opvatten als een 
particuliere zaak of ervoor terugschrikken om de normen die zijzelf 
aanleggen ook te hanteren bij anderen, komt de collectieve aard van 
moreel handelen onvoldoende tot zijn recht. Dan staat niet zozeer het 
individuele geweten onder druk, als wel het idee dat we een morele 
gemeenschap vormen – iets wat gemakkelijk kan uitmonden in dat-
gene wat Durkheim ‘anomie’ noemde en wat zich reeds aankondigt 
in het in Nederland breed levende onbehagen.

Verder is het van groot belang dat een verzameling waarden de 
nodige stabiliteit bezit. Het gaat meestal om kwaliteiten die een lange 
traditie kennen en waarvan de bruikbaarheid in het verleden reeds 
bewezen is. Het aanhangen van zulke waarden heeft uitsluitend zin als 
zich een spanning met de realiteit aandient. De functie van waarden 
is immers om de huidige situatie te beoordelen in het licht van eerder 
getoetste uitgangspunten of beginselen. Dat geldt zowel op het per-
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soonlijk als het maatschappelijk niveau. Van waarden in het persoon-
lijk leven weten we dat, als ze eenmaal gevormd zijn in onze jeugd, 
een zekere taaiheid of onbuigzaamheid kennen. Op maatschappelijk 
niveau geldt dat waarden die bij eerdere generaties zijn ontstaan maar 
heel geleidelijk veranderen. Voor beide situaties geldt dat de juiste ba-
lans tussen innovatie en traditie niet gemakkelijk te vinden is. 

Over het algemeen staan waarden aan de traditionele kant en 
remmen zij verandering of vernieuwing af. Ook op dat punt kan 
de vloeibare samenleving een probleem vormen, want doordat de 
nadruk hierin sterk ligt op innovatie, krijgen burgers als vanzelf het 
gevoel dat hun waarden ondermijnd worden. Het is daarom niet 
vreemd dat we vanaf de jaren negentig in Nederland de klacht horen 
dat onze morele opvattingen al te snel aan het veranderen zijn. Dat 
geldt a fortiori als de maatschappelijke bovenlaag het veranderen zelf 
als een morele deugd gaat zien. In dat geval is het weinig verbazend 
dat bepaalde burgers de hakken in het zand zetten en zich uit naam 
van hun morele traditie teweerstellen tegen deze nieuwe imperatief.

Vervolgens lijkt het van belang dat het normatieve domein een 
zekere structuur vertoont. Dat komt doordat elke samenleving of 
cultuur een aantal heterogene waarden telt waarvan de combinatie 
vaak problemen geeft. Socioloog Shalom Schwartz heeft betoogd 
dat bepaalde waarden goed samengaan, terwijl andere elkaar juist 
tegenwerken. Hoewel het oplossen van dergelijke conflicten ook een 
taak voor individuen is, mogen we niet aannemen dat iedereen daar 
gemakkelijk in slaagt. Sterker nog: veel culturen hanteren een ran-
gorde waarin sommige waarden vooropstaan, zodat het voor ieder-
een duidelijk is waar hij zich aan te houden heeft. 

Bij ons vergelijkend onderzoek in Europa zagen we dat sommige 
landen daar behoorlijk ver in gaan. In Turkije prioriteert men twee 
vormen van toewijding, aan God en aan het vaderland, terwijl de 
overige zeven idealen er nauwelijks een rol spelen. In landen waar de 
burgers vier, vijf of nog meer idealen aanhangen, ontstaat gemak-
kelijk een diffuser beeld. Waar gaat het in die samenleving om, kan 
men zich dan afvragen. Welke waarden zijn wezenlijk en welke doen 
er minder toe? Ook op dit punt lijkt onze vloeibare samenleving met 
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een probleem te worstelen. We zagen immers dat Nederlanders tal-
rijke uiteenlopende waarden najagen. Het gevolg is dat er soms geen 
duidelijke hiërarchie bestaat en dat je eindeloos blijft debatteren over 
de vraag wat de morele prioriteiten moeten zijn. Dat roept heel wat 
onbehagen op, zoals de spanning tussen Artikel 1 en Artikel 7 uit 
onze grondwet illustreert.

Ten slotte is het van belang dat men over voldoende woorden en 
begrippen beschikt om een gesprek over dit soort moeilijkheden 
aan te gaan. Bij ons onderzoek naar De Lage Landen en het hogere 
moesten wij vaststellen dat de taal om in het openbaar te spreken 
over vragen van goed en kwaad momenteel ontbreekt. In vroeger tij-
den waren het vooral de christelijke kerken die deze taal aanreikten, 
zij het dat andere levensbeschouwelijke stromingen evenmin voor 
een morele stellingname terugschrokken. Een dergelijk vocabulaire 
wordt op dit moment gemist. Dat is niet alleen te wijten aan het 
feit dat Nederland in hoog tempo is geseculariseerd, het komt ook 
doordat steeds meer politici een voorkeur aan de dag leggen voor 
economische en technocratische argumenten. 

Hoe het ook zij, in de samenleving zelf levert dat problemen op. 
We spraken tijdens ons onderzoek regelmatig met burgers en professi-
onals die er sterke morele beginselen op nahielden, maar zich schaam-
den op het moment dat dit onderwerp ter sprake kwam. Sommigen 
ontkenden zelfs dat ze geestelijke idealen nastreefden, terwijl hun han-
delen liet zien dat ze deze heel serieus namen. Dat lijkt me typisch een 
gevolg van de situatie die we hebben aangeduid als ‘vloeibare samen-
leving’. De paradox van die situatie is dat het intermenselijk verkeer 
bij alle individuen een hoge moraliteit veronderstelt, terwijl de taal 
waarin men die moraliteit kan uitdrukken door de overweldigende 
hoeveelheid wisselende contacten nagenoeg verpulverd is.

5. Conclusie

Een en ander kan een verklaring vormen voor het onbehagen dat 
ons publieke leven kenmerkt. De privatisering van morele waarden is 
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even onvermijdelijk als onbevredigend. Ze lijkt onvermijdelijk omdat 
het maatschappelijke verkeer de afgelopen decennia zeer intensief is 
geworden. Als we denken aan de vele vormen van mobiliteit die het 
moderne Nederland kenmerken én aan de versnelling die er vanaf de 
jaren negentig haar beslag heeft gekregen, dan kan men zich nauwe-
lijks voorstellen wat een collectief gedeelde, relatief stabiele, duidelijk 
gestructureerde en in het openbaar verwoorde moraliteit zou kunnen 
zijn. Zo beschouwd is het alleszins begrijpelijk dat het samenstel van 
religieuze, familiale, sociale en politieke waarden uit de tijd van de 
verzuiling in onbruik is geraakt. Even begrijpelijk is dat het inmid-
dels is vervangen door een pakket van neoliberale waarden waarbij 
individuele vrijheid en zelfstandigheid allesbepalend zijn. 

In die zin is de privatisering van het morele domein hoogst func-
tioneel. Een individuele, flexibele, diverse en nauwelijks onderbouw-
de vormgeving van onze waarden past probleemloos bij de massale 
mobiliteit die onze moderne samenleving kenmerkt. Helaas is een 
dergelijke vormgeving ten diepste onbevredigend, omdat het bij 
morele waarden gaat om collectieve, stabiele, gestructureerde en 
bewust gecultiveerde grootheden die alle mobiliteit voorzien van 
een kritisch tegenwicht. Daarom heeft Bauman met zijn theorie zo-
wel gelijk als ongelijk. Het geval van Nederland toont aan dat een 
vloeibare samenleving niet altijd uitmondt in moreel verval. Maar 
de daarmee gegeven mobiliteit roept evengoed een vorm van moreel 
onbehagen op dat zich niet laat oplossen in de liberale orde.
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Bijlage 1

Vormen van mobiliteit in Nederland (kolom 1). Er is onderscheid gemaakt tussen een 
chronologische (kolom 2-3) en een comparatieve optiek (kolom 4-6).

Chronologisch Vergeleken met Europa

1975-2015 EU (c) NL (c) NL

Gem. Groei Gem. Gem. Score

Bevolkingsdichtheid 453 111 135 503 373

Reisafstand per trein 791 118 14,6 21,3 146

Vliegtuigpassagiers 179 193 3,5 3,82 109

Ruimtelijke mobiliteit 100 143 100 209 209

Internationale handel 12 203 12 30,1 251

Aandeel deeltijdbanen 36 149 18 50 278

Aandeel flexibele banen 11 229 11 16,7 152

Economisch verkeer 100 194 100 227 227

Individualisering 30 123 29,9 36,7 123

Ongehuwd moederschap 21 213 40,4 46,6 115

Arbeidsdeelname vrouwen 46 133 65 70,8 109

Persoonlijke mobiliteit 100 159 100 116 116

Oplage van dagbladen 264 54 234 306 131

Telefoontoestellen 87 197 162 161 99

Gebruik van internet (a) 2 376 66 84 128

Berichtenverkeer 100 220 100 119 119

Deelname hoger onderwijs 29 168 64 63 98

Mate van ontkerkelijking 48 125 33 40 122

Tevreden democratie (b) 67 110 38 45 119

Mentale mobiliteit 100 147 100 113 113

Geneigd tot protesteren 47 118 27 29 106

Mate van participatie (b) 17 141 21 19 89

Politieke polarisatie 30 171 49 45 92

Politieke mobiliteit 100 138 100 96 96

Algehele mobiliteit 100 167 100 147 147

(a) betreft de periode 1985-2015

(b) betreft de periode 1975-2010

(c) betreft de periode 2000-2015
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Louise Gunning was universiteitshoogleraar Gezondheid 
en Maatschappij aan de Universiteit van Amsterdam. In 
haar huidige onderwijs behandelt ze actuele onderwerpen 
inzake volksgezondheid. We spraken met haar over de 
gezondheidszorg in Nederland.

Wat ik zo mooi vind aan het amc is dat de Nederlandse 

identiteit daar in de zorg zichtbaar wordt. Je ziet het verschil 

met bijvoorbeeld het Radcliffe in Oxford. Dat is ook een 

fantastisch ziekenhuis met goede onderzoekers en dokters, 

maar als je in die twee ziekenhuizen rondloopt, dan valt 

meteen op hoe verschillend de organisaties zijn. 

Het amc is waanzinnig multicultureel – dat komt natuurlijk 

mede doordat het in Zuidoost ligt –, maar het raakt alle 

niveaus. Aan de top werken veel internationale artsen, maar 

het is evengoed een grote werkgever in Zuidoost. Dus bij tijd 

en wijle lopen daar vrouwen in de prachtigste Surinaamse 

kostuums rond. En ook de patiënten zijn zeer gemengd. 

De zorgsector is redelijk hiërarchisch, maar in het amc merk 

je dat de OK-assistente tegen de hoogleraar kan zeggen: 

wacht even, we hadden afgesproken dat iedereen zijn 

handen zou wassen. Men wordt ook aangemoedigd om dat 

te doen. Het kost buitenlandse specialisten die hier komen 

werken best moeite om dat de accepteren.

Men denkt dat het in de gezondheidszorg altijd om de 

beslissing van de arts draait, maar eigenlijk wordt de 

uitkomst bepaald door een hele hoop kleine stukjes 

van de puzzel die goed moeten vallen. Of het nu om de 

verpleegkundige gaat of iemand die zorgt voor de hygiëne, 

alle stukjes doen ertoe. Als je dat erkent, krijg je een enorm 
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gevoel van betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid 

voor het eindproduct. 

De wrr heeft een mooi rapport gepubliceerd over het 

vermogen van mensen om te kunnen functioneren. Sommige 

mensen kunnen hun weg niet vinden in een zorg die zo 

aan het veranderen is. Vroeger ging iemand bij kwetsbare 

mensen op huisbezoek. Ik heb zelf gemerkt hoe ingewikkeld 

het is toen ik voor een oude tante haar pgb wilde aanvragen. 

Je raakt gewoon de weg kwijt. Hoe kun je dan verwachten 

dat mensen zonder netwerk dat allemaal kunnen? Die ga je 

verliezen, en dat zouden wij niet moeten accepteren. 

Zorgelijk is ook dat Nederlandse traditie waarbij je openlijk 

over moeilijke onderwerpen kunt praten aan het verdwijnen 

is. Indertijd hebben we over abortus en euthanasie een 

prima politiek debat gevoerd, maar ik merk dat zoiets 

steeds minder gebeurt. Dat heeft te maken met de algemene 

politieke verharding. Je voert niet meer een rationeel 

gesprek, maar je neemt een stelling in en probeert vanuit die 

positie je tegenstander te bestoken. 

In de gezondheidszorg moet je met bepaalde onderwerpen 

zorgvuldig omspringen. Ik vind het vreselijk dat de 

discussie over voltooid leven een onderdeel van de formatie 

is geworden. Bij zo’n onderwerp moet je heel voorzichtig 

aftasten wat er nodig is en wat je zou willen. Dat geldt ook 

voor grenzen aan de zorg of het feit dat dure geneesmiddelen 

uitgesloten worden van het basispakket. We verliezen het 

gesprek over hoe je zoiets met elkaar oplost. Als dat weg is, 

krijg je het niet snel weer terug. 

Met de gereguleerde marktwerking is een systeem neergezet 

waarmee je goed uit de voeten kunt, maar ik heb weinig 

waardering voor de manier waarop het in de Kamer is 
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verdedigd en het soort retoriek dat erbij kwam kijken. 

Woorden als ‘concurrentie’, ‘efficiency’, ‘marktaandeel 

veroveren’ en ‘kostenbesparing’ zijn onderdeel geworden 

van het jargon. Het gevaar daarvan is dat men het ook als 

echt gaat ervaren. Gelukkig is het al weer een beetje op zijn 

retour, net als de bijbehorende retoriek. Eerlijk gezegd heeft 

Edith Schippers de zorg weer gebudgetteerd. En ik ben heel 

erg voor een budget, want dan krijg je professionals die op 

basis van medische criteria kiezen in plaats van dat ze een 

hoop onzin toelaten. 

Een paar jaar geleden kreeg het ziekenhuis Bernhoven in 

Uden in Brabant een nieuwe voorzitter van de Raad van 

Bestuur. Die kwam uit de industrie en zei op een subtiele 

manier: dit ziekenhuis kan op de lange termijn niet 

overleven. Laten we kijken naar een ander soort bekostiging. 

Hij heeft langetermijnafspraken met de verzekeraar gemaakt 

om zijn productie af te bouwen in plaats van te laten groeien. 

Dat bleek een groot succes.

Volgens mij moeten we die vraag ook weer in de politiek 

stellen. Wat zijn nou de dingen die we echt belangrijk 

vinden? En dan ga je toch weer naar het midden terug. Dan 

erken je dat we het over een aantal zaken oneens blijven, 

maar er zijn ook een heleboel zaken waarover we het eens 

worden. Dan kun je kijken naar de vraag wat er in de zorg 

echt nodig is. Net als die man van Bernhoven dat in zijn regio 

doet. 

Het is waar dat veel aspecten van het leven gemedicaliseerd 

worden, maar hoe erg is dat eigenlijk? Medicalisering is 

bijna altijd het gevolg van het feit dat de opvang van mensen 

met een of ander probleem niet langer werkt. De kerk is 

een groot deel van zijn vermogen om mensen op te vangen 

kwijtgeraakt. Dat geldt evengoed voor de politiek. De 
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vakbond of de politieke partij was vroeger ook een plek waar 

mensen met een afwijkende opvatting werden opgenomen. 

Je hebt niet zoveel plekken meer waar mensen naartoe 

kunnen als ze het gevoel hebben buiten de samenleving te 

vallen.

Vroeger was het: dat jongetje heeft wat moeite met lezen. 

Nu zeggen we: hij heeft dyslexie. Op de Universiteit van 

Amsterdam bleek 17 procent van de studenten dyslexie te 

hebben en op de Hogeschool van Amsterdam zowat de helft. 

Dan besef je dat sommige ouders een excuus willen voor het 

feit dat hun kinderen op school minder goed presteren. Dat 

is misschien heel menselijk. Dus zolang je geen alternatief 

hebt, gaat die medicalisering nog wel even door. 

Er is ook een groep die daar baat bij heeft. De gangbare 

geneeskunde kan maar een beperkt aantal ziektes echt 

genezen. Sommige klachten kunnen we niet direct aan 

een ziekte relateren. In zo’n geval kun je zoeken naar een 

alternatief. Je had laatst die sire-campagne over jongetjes 

met adhd met als boodschap: laat die jongetjes rennen 

en nog een keer uit een boom vallen. Dat vind ik wel een 

gezonde manier om ernaar te kijken. Sommige alternatieve 

genezers zeggen: geef die jongen ’s morgens vijf druppeltjes in 

zijn thee, dan is het over. Nou, als die vijf druppeltjes minder 

gevaarlijk zijn dan Ritalin zeg ik: vooral doen. 

Het placebo- en wittejasseneffect is erg sterk, laten we dat 

benutten. Volgens mij zijn de witte jassen bij sommige 

huisartsen weer terug, en dat vind ik terecht. Het doet geen 

kwaad, het kost je niets en als het wel effectief is ben je gek 

als je dat laat liggen. 

Ik las laatst een prachtig verhaal over een arts die alles 

samen met de patiënt wilde beslissen. Tot hijzelf ziek werd 
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en ontdekte hoe onzeker hij was. Hij zei: het is niet je eigen 

vakgebied, dus kun je het ook niet beoordelen. Bovendien 

wil je dat ook niet. Je wilt graag dat iemand anders dat voor 

je doet. Wat heerlijk, ik vertrouw deze arts. Hij of zij moet 

maar beslissen wat voor mij het beste is. Dat is iets wat veel 

patiënten hebben en wat wij niet meer aan onze studenten 

onderwijzen. Dat doen alternatieve genezers meestal goed. 

Zij nemen die rol op zich om te helpen beslissen wat het 

beste is.
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9. Transformatie van publiek 
leiderschap

Disruptieve burgers als uitdaging voor 

bestuur en politiek

Steven de Waal

Nederland ondergaat zoals alle westerse democratische landen een 
fundamentele herijking van gezag, de impact en aard van publiek lei-
derschap en de partijen die dat zouden moeten bieden. Daarom wil 
ik in dit hoofdstuk de volgende vragen behandelen. Hoe en door wie 
worden wij nu meegenomen in de grote spanningen, turbulenties 
en uitdagingen van de moderne tijd? Door wie en hoe worden die 
toekomstige uitdagingen gezaghebbend, inspirerend en hoopgevend 
verwoord? Aan de analyse van deze thematiek, waarover ik al eerder 
heb gepubliceerd (zie literatuursuggesties), voeg ik voor dit boek nog 
twee vragen toe. Wat zijn in die drang naar en noodzakelijke trans-
formatie van publiek leiderschap nu de sterke en zwakke punten van 
het historisch gegroeide publiek leiderschap in Nederland? Juist bij 
de huidige noodzakelijke en strategisch gedreven veranderingen 
wordt dat immers duidelijk. Kan Nederland door die historische 
lessen en de huidige herijking iets leren aan andere landen over de 
noodzakelijke modernisering van hun publiek leiderschap?

Hierna ga ik achtereenvolgens in op de oorzaken die maken dat 
de roep om een (ander) publiek leiderschap de afgelopen jaren in 
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Nederland is opgekomen en nog steeds aan kracht wint (1). Daar-
na volgt een schets van de achterliggende Nederlandse cultuur en 
inrichting die het inadequaat worden van het publiek leiderschap 
verklaart (2-3). Ik beschrijf ook hoe de traditionele kracht van Ne-
derland, namelijk publiek leiderschap, buiten staat en politiek ver-
zwakt raakte (4-5). Ten slotte schets ik de huidige technologische en 
mentale revolutie die communicatie- en informatiemacht in handen 
van burgers legt en die niet alleen de markt, maar ook het publieke 
debat, de democratische politiek en de publieke diensten in alle wes-
terse landen disrupteert: de opkomst van de disruptieve burgermacht 
(6). Dit leidt in Nederland zichtbaar tot een failliet van ‘polderpa-
ternalisme’ en politieke partijen (7), en uiteindelijk tot disruptie van 
publieke dienstverlening en democratische politiek (8-9). 

1. Nederland ten prooi aan verdeeldheid en onzekerheid

Nederland is in korte tijd een land van extremen geworden. We 
gaan van himmelhoch jauchzend naar zum Tode betrübt. Van hosan-
na tot ‘weg met ons’. We slingeren van bijna-ramp (de eiercrisis, 
eerder de griepcrisis, de bankencrisis, de aanslag op de koningin, 
de moord op Fortuyn) via orgiastisch feest (Nederland rondom het 
ek vrouwenvoetbal) naar overdreven waarschuwingen die vooral de 
toezichthouder indekken (weeralarm, drinkalarm, zwemalarm). De 
publieke signalen van een heftige, emotionele en rusteloze natie zijn 
moeiteloos uit te breiden.

De recente parlementaire verkiezingen van 2017 hebben een van 
de meest versplinterde politieke landschappen ooit opgeleverd: 13 
partijen haalden genoeg stemmen voor een Tweede Kamerzetel (het 
hoogste aantal sinds 1972), terwijl de vvd als grootste partij slechts 
33 zetels heeft. Vele partijen zijn nodig om tot een parlementaire 
meerderheid te komen. Zoals gewoonlijk reageerde de professionele 
politiek weinig strategisch op een tendens die haar wereld recht-
streeks zal raken. Zelfreflectie is nooit het sterkste punt van onze 
parlementaire politiek of het hofdorp Den Haag geweest. Vanaf nu 
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zullen alle staatsrechtelijke pogingen om dit aan te pakken op dit-
zelfde verschijnsel stuiten: de totale blokkademacht van splinterpar-
tijen (en diegene die bang zijn het te worden!) is te groot geworden 
voor welke grondwetswijziging op dit punt dan ook.

Het geeft vooral aan dat het Nederlandse volk fundamenteel ver-
deeld is op alle grote ideologische issues die ertoe doen: (arbeids)
migratie, sociale zekerheid en bescherming, sociaaleconomisch be-
leid, ook tegenover internationale concurrentie vanuit en door ande-
re landen, bestuurlijke vernieuwing, leefomgeving en veiligheid op 
straat. Dat duidt op een gebrek aan samenhang, en misschien toch 
ook aan gedeelde waarden. Deze verkiezingen brachten een enorme 
verdeeldheid onder Nederlandse kiezers aan het licht. ‘De politiek’ 
als instituut kan dit onmogelijk oplossen. Gedreven door electorale 
strategieën zal ze juist verdergaan in de exploitatie van deze ver-
deeldheid tussen kiezers: ideologische verschillen worden aangezet 
via retoriek, persoonlijkheidsprofilering en mediabereik. De klappen 
die degelijke middenpartijen in dit versplinterde landschap krijgen 
nadat ze met een coalitie hebben geregeerd, zoals bij de laatste lan-
delijke verkiezingen de PvdA, lijken de noodzaak tot verdere profi-
lering en scherpslijperij alleen maar te bevestigen. Dit alles gaat ten 
koste van de consensus zoekende krachten, zoals daarna was te zien 
aan de langstlopende formatie van een nieuw kabinet. 

Er zijn meer signalen van onrust, verdeeldheid en spanningen. 
Het land is welvarend, maar ook verwend: de meeste doden waar-
mee we ons publiekelijk bezighouden, vallen bij feesten en partijen, 
van Oranjefeesten tot voetbal, van popfestivals tot heftige sporte-
venementen. Dat is niet alleen een van de belangrijkste veiligheids-
risico’s geworden, naast de eveneens door welvaart aangedreven ver-
keersongelukken en ongezond leven, maar ook nemen ze in aantal en 
omvang nog steeds toe. Waar komt die enorme wil tot feesten toch 
vandaan? Wat is er gebeurd met het nuchtere, calvinistische volk? 
Vormden brood en spelen niet de typische pacificatiestrategie van 
een dictatuur en moest het er in een welvarende democratie niet veel 
rustiger aan toegaan? Waarom heeft dit volk zoveel uitlaatkleppen 
nodig? Wat wil men dan ‘vergeten’? Ook hier worden oorzaak en ge-
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volg gemakkelijk met elkaar verward. Zoals de verdeeldheid van ons 
volk niet wordt veroorzaakt door de politiek, die haar vervolgens wel 
versterkt en exploiteert, zo komt deze drang tot feesten niet tot stand 
door het overweldigende aanbod van gemeenten, commerciële par-
tijen en entertainmentindustrie. Zonder echte vraag geen duurzaam 
aanbod. Het Nederlandse volk wil tegenwoordig kennelijk massaal, 
openlijk, veelvuldig en hardop vermaakt worden.

Sterk exportgericht, open naar zowel Europese als Angelsak-
sische culturen en met een cultuur van schikken, plooien en pol-
deren, heeft Nederland het beste van twee werelden opgebouwd: 
een hoge welvaart gekoppeld aan goede collectieve voorzieningen. 
Dat heeft geleid tot een hoogopgeleide bevolking, nette steden, een 
redelijke veiligheid, een behoorlijke mate van opwaartse mobiliteit 
en daarmee perspectief voor volwassenen en vervolgens ook voor 
hun kinderen. In veel internationale rankings komt deze dubbele 
prestatie goed naar voren. Die toppositie brengt echter ook een ang-
stig makende zekerheid met zich mee, namelijk dat het dus alleen 
maar minder kan worden. Het gevoel van bedreiging van die positie 
neemt juist door het succes enorm toe.

Voor het eerst is de kans groot dat de jonge generatie niet rijker 
of beter af zal zijn dan hun ouders. De omgekeerde kruissubsidi-
ering van jongere generaties ten gunste van oudere generaties, die 
stilletjes en dus paternalistisch al vanaf het begin van het verplichte 
pensioen werd ingebouwd, is niet voor niets een van de grote breek-
punten rond de nu actuele heroverweging van het pensioenstelsel. 
Dat gevoel van dreigende neergang is terecht, door de unieke com-
binatie van een verworven toppositie (die altijd kwetsbaar is voor 
neergang via gezapigheid, verwendheid of domweg scherpere en 
slimmere concurrentie) en het type internationale ontwikkelingen 
dat op Nederland afkomt. Het global village-gevoel van de moderne 
communicatiemedia komt daar nog eens bij. Dit mengsel creëert 
ongekende gevoelens van angst, bedreiging, verwijt, boosheid en 
bezorgdheid, en leidt waarschijnlijk ook tot die behoefte aan even 
luxe als luidruchtige feesten: na ons de zondvloed. Op dat unieke 
mengsel moet nog een krachtig, emotioneel appellerend en effectief 
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publiek antwoord gevonden worden. De grote vraag naar publiek 
leiderschap is daar een gevolg van. 

2. Inadequate reacties vanuit overheid en politiek

Alles wat negatief is en ons feestje verstoort, moet weg. We reageren 
heftiger en met meer verwijten dan voorheen, vooral ten opzichte 
van overheidsorganen. Het ‘pech-moet-weg-syndroom’ tiert welig. 
Vanuit de overheid starten we het liefst zo snel mogelijk een onder-
zoekscommissie of parlementair onderzoek, om dit soort publieke 
verwijten voor te zijn. Hier houden een verwend volk, een verwij-
tende media- en columnistencultuur en een gulzige politiek elkaar 
in een dodelijke omarming. 

Er zijn veel feiten en observaties die onze onrust onderbouwen, 
maar wat natuurlijk niet helpt is dat we ook een media-industrie 
hebben die met veel partijen moet concurreren in een klein taalge-
bied. Ook dat beïnvloedt onze blik op de arena waar publiek leider-
schap te vinden moet zijn. Op de nationale politiek zitten ongeveer 
tweehonderd journalisten. We moeten dat getal ongeveer met tien 
vermenigvuldigen als het gaat om alle professionals ‘aan de andere 
kant’, zoals voorlichters, lobbyisten, communicatiedeskundigen en 
spindokters die moeten zorgen dat hun baas of bedrijf goed ‘over-
komt’ in die media. Dat is dus een politiek gerichte media-industrie 
van zo’n 2200 fte. Zij allen hebben er belang bij de biotoop van Den 
Haag tot meest relevante politieke arena te maken en te houden. Er 
moet dus elke dag nieuws zijn, al is het maar over ruzie – of des-
noods een gebrek daaraan. 

In de zomer van 2010 was ik in Frankrijk op vakantie. Sar-
kozy slingerde daar de discussie aan over criminaliteit, met 
name vanwege aanslagen op publieke functionarissen zoals 
politieagenten en ambulancepersoneel door wat hij typeerde 
als ‘immigranten’. Het ging hier om mensen met een Frans 
staatsburgerschap (maar van de tweede generatie) dan wel 
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al heel lang in Frankrijk wonende en min of meer gedoog-
de groepen als de Roma. Hij pleitte ervoor hen uit te zetten 
dan wel hun staatsburgerschap af te nemen. Daarmee dus als 
staat formeel onderscheid makend in ‘stabiel burgerrecht’ en 
‘discutabel burgerrecht’. In het commentaar overheerste de 
gedachte dat zijn herverkiezingscampagne begonnen was en 
dat hij zich richtte tot de rechtse kiezers van Le Pen. 

Deze lijn van zoeken naar het vreemde, van uitsluiting, ook al zijn er 
rechten gegeven, valt te zien als de klassieke psychologische reactie 
die optreedt op een zinkend schip: we verminderen het gewicht van 
de boot door mensen overboord te zetten – harde en directe selec-
tie achteraf die wordt ingegeven door een actuele noodsituatie. De 
mensen in de boot richten zich niet meer op samen harder hozen 
of roeien, maar op de vraag wie nog mee mag doen en voor wie die 
– ogenschijnlijk krimpende – welvaart eigenlijk bedoeld is. Het is 
cut your losses terwijl de boot water maakt. Het is de strategie van 
de tocht naar Omsk, zoals bezongen door Drs P.: welke bagage en 
daarna welke kinderen moeten we overboord zetten en aan de wol-
ven achter ons voeren om veilig te kunnen aankomen? Helaas loopt 
die strategie ook slecht af voor de leidsman zelf: ‘Terwijl de wolven 
mij verslinden denk ik, dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar 
net iets te ver weg.’

We weten uit de emancipatieliteratuur dat het gevecht onder aan 
de ladder tussen de mensen die willen opklimmen het hevigst is. We 
zien de jaloezie en de angst dat het een ander wel zal lukken om op te 
klimmen en jij zult achterblijven – een paradoxaal effect, want juist 
onder aan de ladder loont het om je te organiseren en gezamenlijk een 
vuist te maken. Toch domineert de krabbenmand: iedereen die zich 
op eigen kracht en inzet naar de rand van de mand toewerkt, wordt te 
eniger tijd weer teruggetrokken door de anderen. Die angst en jaloe-
zie voeden het gevoel dat lang niet iedereen dezelfde rechten heeft, 
dat anderen wel geholpen worden en jij niet, dat anderen worden 
voorgetrokken. Waarom hij wel een baan? Of een betaalbaar huis? 
Of kinderbijslag? Of financiële steun? En helaas heeft die inschatting 
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vaak een raciaal of religieus karakter: uiterlijk en ‘vreemdheid’ schij-
nen te bewijzen dat jij er eigenlijk niet bij hoort, zoals vroeger op het 
schoolplein ook op uiterlijk werd geselecteerd en gepest. 

In Nederland vermijden de meeste rechtse partijen gelukkig 
deze stigmatisering op basis van ras of religie; daarin is de pvv ten 
ene male uniek. Deze partij werd een tijdlang aangeduid als ‘popu-
listisch’, en dat was negatief bedoeld. Dat is eigenlijk vreemd, want 
formeel zouden alle partijen die meedoen aan de democratie moeten 
sturen op populariteit en op het aanvoelen van wat ‘het volk’ wil. 
Gebruikt als scheldwoord gaf de term ‘populisme’ vooral de zwakte 
van zittende partijen weer. Premier Rutte legde daar terecht de vin-
ger op door de pvv aan te duiden met ‘een bepaald soort populisme’. 
Ik heb het liever over hun programmatische opstelling, en die laat 
zich beter aanduiden met rechts-extremisme of zelfs racisme. 

Het opvallende is dat politiek rechts nu vooral de maatschappelij-
ke problemen en geschillen ‘framet’ vanuit religie, cultuur en iden-
titeit. Het is dé grote scheidslijn tussen links en (extreem-)rechts in 
hun antwoord op de voortgaande maatschappelijke en inmiddels ook 
politieke segregatie op wijkniveau, en goed te zien aan de opkomst 
van de partij denk in arme en moslimgerelateerde wijken. Het poli-
tieke debat in de campagnes rond de recente nationale verkiezingen 
ging natuurlijk volop over dat zichtbare effect. Daarbij koos rechts 
het liefst voor culturele en identiteitsissues, zoals ‘nationalisme’, ‘Ne-
derlands gevoel’, ‘het gevoel erbij te horen’, ‘te grote immigratie, geen 
integratie’, tot en met het zingen van het Wilhelmus als zogenaamde 
oplossing. Het wordt tijd dat deze politici hun Marx herlezen, want 
achter die zichtbare culturele scheiding zitten minder zichtbare, maar 
zeer harde en – voor wie de geschiedenis van de arbeidersbeweging 
kent – helaas vertrouwde economische verschillen.

De wijken met die zogenaamd andere religies en identiteiten on-
derscheiden zich in toenemende mate op de economische vooruitzich-
ten van hun bewoners. Ze zijn dus te identificeren aan de hand van 
eenvoudige, maar harde factoren zoals het hoge aantal uitkeringen, 
hoge werkloosheid, eerder ziek worden, vroeger doodgaan, te hoge 
huur, veel schulden en een laag opleidingsniveau. Het is vreemd dat 
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links er niet in slaagt om daar een ander ‘frame’ tegenover te zetten, 
gebaseerd op de gedachte dat het hier om klassieke, economisch ge-
dreven discriminatie en achterstelling gaat, waarop de betreffende po-
pulaties terecht in woede en protest of berusting en apathie reageren. 

Hierop aansluitend hebben de afgelopen landelijke verkiezingen 
nog een ander opvallend verschijnsel laten zien: de enorme neergang 
van een middenpartij die de afgelopen decennia veelvuldig in de 
regering zat, de PvdA. Veel van die nederlaag is ongetwijfeld toe te 
schrijven aan slecht politiek management tijdens kabinetsdeelname 
en campagne, maar niet alles. De vraag is hier waarom het publieke 
leiderschap van deze partij niet langer gezaghebbend is en waarom 
de kiezer zich er niet langer mee verbonden voelt. Labour kan als 
klassieke emancipatiebeweging niet anders dan pleiten voor gelijk-
heid voor de wet en dus the rule of law, het tegengaan van discrimi-
natie en het bieden van kansen aan iedereen ‘die wil meedoen’. Dat 
zou toch voldoende onderscheidend naar rechts en vertrouwenwek-
kend moeten zijn? Zeker voor die angstig worstelende kiezer onder 
aan de ladder die de internationale concurrentie vreest of al om zich 
heen ziet? 

Labour heeft zijn eigen, ideologische problemen met de moderne 
tijd, en die zijn niet gering. In het kort komt het er waarschijnlijk op 
neer dat links de genoemde angsten onder aan de ladder en de bijbe-
horende oplopende sociale spanningen ernstig verwaarloosd heeft. 
Wellicht behoorden de leidende politici zelf, ook psychologisch, toch 
te veel tot de middenklasse. Dat is een ernstige misser in de selectie 
van prominente politici – een van de klassieke functies die de poli-
tieke partij nog altijd te vervullen heeft. Wellicht hebben die politici 
te lang alleen het sociaaleconomische geluid op macroniveau laten 
horen in plaats van het aan te vullen met een psychologisch of cul-
tureel geluid. Wellicht ook hebben ze te lang eenzijdig gewezen op 
de voordelen van globalisering, wat tot de ideologie van de Derde 
Weg behoort.

Kortom: deze majeure nederlaag zegt veel over ongelukkig pu-
bliek leiderschap vanuit een linkse politieke partij en de noodzaak 
tot herijking van thematiek, ‘framing’ en stijl. Het lijkt echter ook 
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alsof culturele tegenstellingen door alle onrust dominanter zijn ge-
worden dan de klassieke economische dimensie waarop links en 
rechts zich profileren.

3. Transformatie van publiek leiderschap nodig

Hiermee is het maatschappelijk en politiek klimaat getypeerd, maar 
er is nog een apart issue rond het thema leiderschap zelf. Nederland 
heeft een problematische relatie met het begrip ‘leiderschap’. De af-
werende reactie laat zien hoe we met taboes omgaan: lacherig, weg-
wuivend, doodzwijgend, ironiserend, verwijzend naar niet-gewenste 
‘Amerikaanse toestanden’. Men mag de zaak graag belachelijk ma-
ken met opmerkingen als: ‘We willen toch geen dictatuur?’ of ‘Weet 
je wat Duits voor leider is?’ 

Toch zijn er objectief bezien goede redenen te bedenken voor 
het feit dat de vraag naar nieuw leiderschap opkomt. Het gaat niet 
alleen om bovenstaand psychologisch mechanisme, gebaseerd op 
angst voor neergang, oprukkende concurrentie aan de onderkant 
van de ladder en gebrek aan een geruststellend toekomstperspectief. 
Die roep om leiderschap komt ook voort uit een analyse van de mo-
derne politiek. Het belang ervan is al voorzien in Aristoteles’ theorie 
van de retorica en het werd opnieuw aangetoond in recente politieke 
analyses van bijvoorbeeld Halperin en anderen over the race to the 
White House. Het blijkt dat de moderne politieke arena, gedomi-
neerd door oude en nieuwe media, om dramatisering en personifi-
catie vraagt. Daarbij horen stijlelementen als een altijd professionele 
omgang met media, denken in termen van medianieuws, charisma-
tisch en zelfverzekerd optreden, goede uiting van de emotionele en 
gepassioneerde onderdelen, persoonlijke elementen in de strijd wer-
pen, conflicten niet apaiseren maar uitvergroten en de aanval zoeken 
indien dat nodig is. Samengevat: character is the message.

Namens het partijbestuur van de PvdA was ik in maart 2002 
aanwezig bij de uitslag van de toenmalige gemeenteraads-
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verkiezingen in het stadhuis van Rotterdam. Verwacht werd 
een grote winst voor Fortuyns partij, Leefbaar Rotterdam. 
De PvdA-fractie kon wel enige morele steun gebruiken. 
Gedurende de hele avond waren er, in afwachting van de 
uitslag, veel persmensen en politici in de grote hal van het 
stadhuis aanwezig. Pim Fortuyn ging, na een korte ronde 
in diezelfde hal, als enige politicus naar zijn kamer toe. Hij 
stond de pers niet meer te woord en wachtte achter de cou-
lissen rustig af. Hij kwam ook niet tevoorschijn bij de nog 
weinig representatieve uitslagen van de eerste stembureaus. 
Ook niet toen Opstelten als burgemeester aanstalten maakte 
om de echte uitslag mee te delen. De zaal die tot dan toe 
door cameralampen was verlicht, werd halfdonker: alle ca-
mera’s stonden bij de deur van de fractiekamer van Leefbaar 
Rotterdam, terwijl Opstelten met zijn sonore stem de uitsla-
gen begon op te lezen. Pas bij het gejuich van zijn aanhang 
voor de overduidelijke enorme winst trad Fortuyn vanuit de 
kamer in het licht en begaf zich omgeven en verlicht door 
camera’s als een koning naar de hal. Daar gaf hij korte triom-
fantelijke interviews, om vervolgens snel te verdwijnen naar 
de uitzending in Hilversum. Dat bleek later het historische 
uitslagengesprek te zijn met een sip kijkende, aangeslagen en 
gefrustreerde Melkert en Dijkstal. De overige lokale frac-
tievoorzitters kwamen in Rotterdam intussen nergens aan 
te pas. Pas na het vertrek van Fortuyn wendde de pers zich 
tot hen, als een soort tweedehandsjes. Ze waren ook nog zo 
onverstandig om voor de lokale tv een lijsttrekkersdebat aan 
te gaan, zonder dat de triomferende Fortuyn aanwezig was. 
Een ronde tafel van losers – zo kwam het ook over. De sta-
ging en het publieke optreden van Fortuyn waren weer eens 
perfect geweest.

Daarmee heeft met name Fortuyn een fundamentele zwakte bloot-
gelegd in ons politieke bestel. Qua politieke stijl is er te veel een-
vormigheid, die zich vooral kenmerkt door te weinig persoonlijk 
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en emotioneel bindend leiderschap. De oude stijl paste bij een tijd 
dat de bestuurlijke elite nog een besloten gemeenschap was en men 
in het dorp Den Haag vooral elkaar beoordeelde. Maar met de op-
komst van de mediacratie en een succesvolle concurrentie, zoals 
door Fortuyn, kwam daar een einde aan. 

Persoonlijkheid, onderscheidende biografie, een karaktergedre-
ven stijl en diversiteit zijn de kwaliteiten die de nieuwe richting in 
de publieke arena aangeven. Dat wordt door de huidige generatie 
van politici geheel gemist. We hebben dus te maken met een steeds 
emotionelere burger die zoekt naar uitgesproken leiderschap en die 
vooral een overdaad ziet aan niet-effectieve, vage bestuurders die 
met elkaar bezig zijn. Politici oude stijl zijn van policies, niet van per-
sonalities. Dat laatste kun je als een klassieke zwakte van links aan-
merken. Het was ook goed te zien in de strijd tussen Hillary Clinton 
en Donald Trump. De eerste was overduidelijk dossierdeskundig, 
had veel beleidsplannen en kende de systemen, maar ze liet geen 
emotie of levenslessen zien. Ze was zelfs niet in staat haar imago 
van First Lady (in de dubbele betekenis van dat woord) politiek te 
gebruiken. 

In die zin is de links-rechtstegenstelling ook relevant voor het 
thema leiderschap. Je zou denken dat het gaat om een boodschap die 
meer appel heeft in rechtse kringen. Zie de connotaties met macht, 
status, hiërarchie, bazigheid, ‘kapitein op het schip’. Tekenend is 
echter dat rechtse politici, die doorhebben dat leiderschap een be-
langrijk issue is en zich daar in hun verbale boodschappen graag 
mee profileren (‘Kies mij op mijn karakter en stijl, ik ben uw leider’), 
ook niet erg succesvol zijn geweest. Daarmee laten ze zien weinig 
te begrijpen van het thema leiderschap (dat gaat over natuurlijk ge-
zag vanuit persoonlijkheid, retorische vaardigheden, een boodschap 
passend bij de eigen biografie) en ook niet van de moderne politieke 
arena (die selecteert op character).

Ondanks die verschillen in toon, achtergrond en geschiedenis 
zijn die nieuwe publieke arena en roep om leiderschap een enorme 
uitdaging voor alle klassieke publieke stijlen in Nederland, van links 
tot rechts. 
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4. Private bestuurselite publiek onzichtbaar 

Tot overmaat van ramp is er ook iets grondig mis met het alternatief, 
waarin Nederland van oudsher sterk was: privaat management en be-
stuur. Na dertig jaar professionalisering en uitbouw van de manage-
mentindustrie slaan maatschappelijke twijfel en verontwaardiging 
toe. Vanaf het faillissement van Enron (2001), de fraude van Ahold 
(2002) en de neergang respectievelijk redding van abnamro (2008) 
tot aan recente bestuurlijke missers in de wereld van maatschappelij-
ke ondernemingen (Philadelphia, MeaVita, Inholland, Vestia, Ama-
rantis enzovoort, 2010-2012) staan goed bestuur en governance weer 
volop in de belangstelling. Langs vele wegen wordt opgeroepen tot 
andere werkwijzen. Eerdere antwoorden als de wettelijk vastgelegde 
Code Tabaksblat en talloze governance-codes in zorg, onderwijs en 
volkshuisvesting lijken weinig meer te zijn dan een brave padvin-
derseed die het moet afleggen tegen processen van macht, belan-
gen, continuïteit en hebzucht in de boardroom. De acute politieke 
woede richtte zich, mede gevoed door enig populisme, allereerst op 
de bezoldiging van bestuurders en de stapeling van functies door 
toezichthouders, maar we moeten dieper analyseren wat er gaande 
is, juist omdat Nederland op dit gebied wel een goede traditie had. 
Terugkijkend valt een fundamentele beweging op, namelijk de pro-
fessionalisering van het management en de mythes die daarbij horen. 

Tegen het einde van de negentiende eeuw ontstond eerst ma-
nagement. Dat gebeurde vooral bij grotere ondernemingen, waar de 
manager als zetbaas van aandeelhouders optrad en braaf aan hun 
definitie van rendement gehoorzaamde. (Zoals Max Weber al voor-
spelde: ‘each man becomes a little cog in the machine, and aware of 
this, his one preoccupation is to become a bigger cog’.) Vervolgens is 
het een professie geworden, een apart beroep met een hoge beloning 
en hoge status. De voornaamste bron van die ontwikkeling was de 
managementindustrie waarin business schools, headhunters, manage-
mentconsultants en interimmanagement een centrale rol speelden. Ik 
heb daar zelf 25 jaar deel van uitgemaakt en kan het dus goed dui-
den. Ik zag de impact van binnenuit. 
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De gecombineerde uitgangspunten van die managers en de ma-
nagementindustrie, die ook pasten bij hun economische belangen, 
komen op het volgende neer: 1) het is een vak dat tijdens de opleiding 
geleerd kan worden en zelfs met een diploma afgesloten; 2) het is een 
moeilijk en voor het succes van ondernemingen doorslaggevend vak, 
en daarom is schaars talent ook een hoge beloning waard; 3) omdat het 
vak in alle sectoren inzetbaar is, zijn managers onderling inwisselbaar, 
waardoor de mogelijkheid van een managementcarrière over sectoren 
heen ontstaat. Deze specifieke combinatie van toegang tot (manage-
mentopleidingen) en opwaartse mobiliteit of beloningsperspectief bin-
nen de groep mondt uit in een moderne kaste: een besloten groep waar 
je niet gemakkelijk in komt en die goed voor zichzelf zorgt. 

De basis van het begrip ‘management’ was van meet af aan een 
onderscheid tussen planning of coördinatie enerzijds en uitvoering 
of werkvloer anderzijds. Een belangrijk onderdeel van de bijbeho-
rende mythologie luidde dat ‘management overal hetzelfde is’ en dus 
los kan staan van kennis van het primaire proces. Dit is goed ver-
woord door Peter Drucker: ‘Most of what we call management con-
sists of making it difficult for people to get their work done.’ Zelf heb 
ik jarenlang verkondigd dat de enige echte managementopleiding in 
Nederland de Hotelschool was. Leidinggeven aan processen in de 
horeca wordt daar niet gedoceerd uit schoolboeken of casusanalyses. 
Het wordt door iedere leerling permanent en op een fysieke wijze op 
de werkvloer in de school geleerd, met telkens een van de leerlingen 
als de ‘oefenmanager’. Zijn of haar managementvaardigheden wor-
den vervolgens rechtstreeks beoordeeld door de medeleerlingen die 
dat proces ook ondergaan. 

Volgens de mythe van het ‘technisch, professioneel management’ 
gaat het om een politiek neutrale zaak die slechts in dienst van het 
algemeen belang zou staan. Met behulp daarvan veroverden deze 
managers vrijwel alle maatschappelijke machtsposities. Ogenschijn-
lijk waren ze niet uit op macht, maar die kregen ze in de regel wel. 
In Nederland namen politici de taakopvatting en stijl van deze ma-
nagementfilosofie heel serieus, vooral in de tijd van ‘Paars’. Dit zo-
genaamd neutrale maar onmiskenbaar politieke proces werd verder 

Waartoe is Nederland op aarde boek 1.indd   281 13-12-17   15:15



282 st e v en de wa a l

versterkt doordat het naïeve mensbeeld van de economen zijn weg 
naar de boardroom vond. De economen gingen in hun modellen uit 
van ideaaltypische, rationeel calculerende consumenten – een type 
dat in werkelijkheid nergens bestaat. Dat is uitgebreid tot de board-
room. Er werd verondersteld dat bestuurders en toezichthouders 
het belang van de organisatie op rationele wijze dienen, inclusief 
continuïteit en waardencreatie voor alle partijen. Bernanke sprak er 
bij het faillissement van Lehman Brothers zijn verbazing over uit 
dat de bestuurders met hun gedrag en excessieve beloning de firma 
naar de grond hadden gedreven. Hij vond dat vooral irrationeel in 
plaats van immoreel. Die misvatting zien we ook in Nederland. Het 
gaat hier vaak over ‘governance’ oftewel ‘besturing’ en te weinig over 
‘het bestuur’ en ‘de bestuurder’. Terwijl we sinds Shakespeare en 
Machiavelli toch weten dat karakter en de elementen van boardroom 
dynamics, zoals machtsdrift, ijdelheid, hebzucht, onzekerheid, jaloe-
zie en eigenbelang, allemaal bij het spel in de top horen.

Op de vele schandalen waarin management en corporate gover-
nance vaak een negatieve rol speelden, is in de politiek vooral gere-
ageerd met meer toezicht. Een van die sectoren was natuurlijk de 
financiële sector, waar de bankencrisis grote ellende veroorzaakte. 
Hoewel de bevoegdheden van De Nederlandsche Bank vóór de cri-
sis al het krachtigst van alle overheidstoezichthouders waren, haalde 
dat bitter weinig uit. Daaraan is goed te zien dat het ook bij bu-
reaucratische overheidstoezichthouders minder om hun formele be-
voegdheden gaat dan om hun publieke en politieke lef. De commis-
sie-Ottow nam dit versterkte toetsingsproces van De Nederlandsche 
Bank en de Autoriteit Financiële Markten recentelijk onder de loep 
in een evaluatierapport, maar verwoordde juist niet het belangrijkste 
maatschappelijke en politieke punt: komt dankzij deze toetsingen 
(voortaan) het juiste leiderschap in de financiële sector tot stand? 
Hierover zegt het rapport niets. Veel van de aanbevelingen gaan 
over de bureaucratie rond de toetsing, zoals de juiste procedures, de 
zorgvuldigheid en de noodzakelijke inbreng van externe deskundig-
heid. We lezen weinig over de inhoud van de toetsing (wat voor soort 
leiderschap selecteren we voortaan?), noch over de eigenlijke kwestie 
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achter deze scherpere toetsing (hoe zorgen we voortaan voor een 
moreel en maatschappelijk meer betrokken leiderschap?). Dat kan 
ook niet anders, want op geen enkele wijze blijkt men bij alle extra 
selecties en toetsingen een helder beeld te hebben van leiderschap 
dat op maatschappelijk en zakelijk vlak excellent te noemen is. Tsja, 
waar toets je dan op, en waar leidt die toetsing toe?

5. Sterke maar verwaarloosde Nederlandse geschiedenis

Toch heeft Nederland een rijke geschiedenis juist als het om pri-
vate for public gaat. Ik doel op maatschappelijke initiatieven uit de 
kring van private burgers (en soms bestuurders) om een publieke 
misstand op te heffen. We kennen vele voorbeelden op het terrein 
van openbare gezondheid, de zorg voor ouderen en zieken, volks-
huisvesting of weduwen en wezenpensioenen, die vaak op het eind 
van de negentiende of aan het begin van de twintigste eeuw tot stand 
zijn gekomen. Dit groeide uit tot wat ik ‘maatschappelijke onderne-
mingen’ (2000) heb genoemd en vormde de structurele basis onder 
de uitbouw van de verzorgings- en verzekeringsstaat zoals die vanaf 
de Tweede Wereldoorlog gestalte kreeg. Dit model, waarbij private 
rechtspersonen publieke diensten leveren, vormgeven en beheren, 
was de beleidsmatig en politiek verstandige voortzetting van een 
eerdere historische verworvenheid. Het heeft inmiddels zijn weg 
gevonden naar vijf sectoren, te weten woningcorporaties, publieke 
omroepverenigingen, pensioenfondsen, onderwijsorganisaties en 
gezondheidszorg (waarbij het zowel om de verzekeraars en voorma-
lige ziekenfondsen als om de zorgaanbieders gaat). 

Ik participeerde ooit in een wereldwijde vergelijkingsstudie on-
der leiding van professor Lester Salamon naar de nationale omvang 
en aard van non-profitsectoren. Tot zijn verbazing kwam Nederland 
daaruit als grootste van alle landen tevoorschijn met (afhankelijk van 
de definitie) een totaal aandeel van 15 tot 30 procent van het Bruto 
Nationaal Product. De eerstvolgende landen in die ranking waren 
Israël en Canada, met aandelen van niet meer dan 5 tot 7 procent. 
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Deze enorme relatieve omvang is later bevestigd in een internati-
onale vergelijking door het scp (2001). De verklaring was in onze 
ogen natuurlijk simpel, maar moest wel worden uitgelegd in de in-
ternationale academische gemeenschap. Private non-profits spelen 
in Nederland van oudsher een cruciale en unieke rol bij de levering 
van publieke diensten. Bovendien deden ze dat met budgetten die 
waren afgeleid van collectieve of staatsarrangementen op deze ge-
bieden. De uitbouw van de verzorgingsstaat werd gefinancierd en 
gereguleerd met collectieve middelen, maar die sloegen dus neer in 
de budgetten van de private maatschappelijke ondernemingen! 

In de ogen van de Angelsaksische buitenwereld was een groot 
deel van onze publieke dienstverlening dus al geprivatiseerd. In de 
discussie moest ik echter benadrukken dat het op non-profitbasis 
was en dat die organisaties voortkwamen uit een geschiedenis van 
privaat-burgerlijke initiatieven. Het punt was niet dat overheid en po-
litiek erop uit waren om te privatiseren (wat sinds de jaren negentig 
in de westerse landen daadwerkelijk gebeurde). In Nederland ging 
het altijd al om private maatschappelijke organisaties, maar was de 
overheid zo verstandig die bij de uitbouw van haar collectieve voor-
zieningen na de Tweede Wereldoorlog te omarmen. Salamon noem-
de in zijn analyses dit model treffend ‘corporatistisch’: een sterk 
partnership tussen overheid en collectieve middelen, tezamen lei-
dend tot een verzorgings- en verzekeringsstaat met private non-pro-
fitorganisaties. Sterker nog: die private initiatieven dateerden uit een 
tijd dat overheden überhaupt nog niet op het idee waren gekomen 
dat ze een rol hebben bij het aanpakken van sociale vraagstukken. 

Wat het model als zodanig tot een internationaal uniek model 
maakt, is vooral de uniformering en standaardisering ervan. Het 
kreeg de vorm van een publieke en maatschappelijke mal. Daarmee 
konden private maatschappelijke ondernemingen bij hun publie-
ke dienstverlening een meer uniforme rol spelen dan elders. Deze 
vormgeving is de laatste jaren nog verder uitgebreid met wettelij-
ke regels rond governance en goed bestuur. We hebben kortom te 
maken met een publieke uniformering van private rechtspersonen, 
zowel als het om hun aanpak van publieke diensten gaat als waar het 
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gaat om hun interne financiële en bestuurlijke aansturing. Dat laat-
ste komt elders in de wereld ook wel voor, maar niet als een uniforme 
mal. Het gebeurt meer ad hoc of projectmatig en op contractbasis, 
bijvoorbeeld via uitbesteding. 

Door deze laatste, internationaal gebruikelijkere, inrichting 
kunnen de beleidswensen van publieke opdrachtgevers een eigen 
rol spelen. Tevens stimuleert deze aanpak meer concurrentie tussen 
aanbieders dan in het Nederlandse model. Naast deze dominante en 
uniformerende publieke regulering van wat in essentie nog steeds 
een publiek-privaat model is, blijkt het Nederlands model wereld-
wijd vooral uniek doordat de Nederlandse burgers wettelijk worden 
gedwongen essentiële publieke diensten (waarop ze wettelijk recht 
hebben) af te nemen bij deze speciale private rechtspersonen. Dat is 
goed te zien bij het onderwijs (leerplicht), de pensioenfondsen (pen-
sioenplicht) en de zorgverzekeraars (zorgverzekeringsplicht). 

Inmiddels is er met dat unieke publiek-private model en zijn rui-
me dominantie van publieke regelgeving of toezicht wel het een en 
ander aan de hand. Om te beginnen weten weinig Nederlanders, 
zowel politici als burgers, dat dit model in essentie een private ba-
sis heeft. Formeel bezien biedt de constructie veel mogelijkheden 
tot burgerinbreng, burgerzeggenschap en partnership met modern 
burgerinitiatief. De burgers hebben echter niet de indruk dat dit zo 
is; voor hen zijn het ‘gewoon’ staatsbedrijven, waarop je dus politici 
moet aanspreken. Deze kwestie komt ook in mijn laatste boek aan 
bod. Toen we daarover in 2014 in het Paushuize in Utrecht een groot 
debat voerden, waarbij veel jongere opinieleiders aanwezig waren, 
bleken zij stomverbaasd te zijn over het gegeven dat veel van onze 
publieke diensten formeel gesproken een privaat karakter hebben. 
Mede daarom riep ik hen op om vaker in raden van toezicht te gaan 
zitten of aan cliënteninspraak mee te doen. Nog even los van het feit 
dat geen enkele jongere dat als een zinnige of interessante tijdsbe-
steding leek te zien, waren ze vooral verbaasd over het feit dat die 
mogelijkheden überhaupt bestonden! 

Een zeer treffende illustratie van de onwetendheid onder politici 
was het plan dat de sp bij de laatste verkiezingen lanceerde. Om de 
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door hen gepercipieerde misstanden in de gezondheidszorg te pare-
ren, zouden we de hele zaak moeten nationaliseren en onder directe 
politieke aansturing brengen! Dat laatste werd uiteraard gebracht als 
een nieuwe politiek geïnspireerde benadering die alleen bij de sp te 
vinden was. Ze hadden niet eens door dat het huidige stelsel bewust 
privaatrechtelijk is vormgegeven, zodat nationaliseren vrijwel niet 
gaat. De ingebouwde mogelijkheid van schadeclaims en Europese 
blokkades op basis van marktbeschermingsregels zouden dat verhin-
deren. Vervolgens beseften ze niet dat veel van die gepercipieerde 
misstanden voortkomen uit de huidige wettelijke en politieke aan-
sturing van het model. Ze gaven van dat feilen in de zorg vooral de 
zorgverzekeraars de schuld, terwijl die in het huidig stelsel vrijwel 
alleen uitvoerder van overheidsregels en convenanten zijn. Zo bleek 
dat de sp nog het meest gelooft in de vvd-mythe dat ons zorgstelsel 
een marktmechanisme kent met veel concurrentie en marktgedrag! 
Maar de grootste misser was toch wel dat de historisch gevormde 
private grondslag van het model niet werd onderkend. Wat men was 
vergeten, was dat burgers al solidair en initiatiefrijk waren voordat 
de staat zich met gezondheidszorg ging bemoeien.

Tegelijkertijd mogen we jongere generaties en zittende politici 
deze onwetendheid niet voor de voeten werpen. In de kern gaat het 
hier om publieke percepties die worden beïnvloed en gevormd door 
(ontbrekend) publiek leiderschap. De crux ligt uiteindelijk nooit bij 
formele structuren of gegroeide routines en modellen, maar bij het 
zichtbare effect ervan. We moeten dus constateren dat het publiek 
leiderschap vanuit deze private partijen te onzichtbaar blijft, te tech-
nisch-managerial (zie hiervoor) of ronduit te economisch is geweest. 
De leiders hebben onvoldoende gebruikgemaakt van de ruimte en 
bijzondere positie die ze met hun private rechtspersoonlijkheid bij 
diverse vormen van dienstverlening hadden. Dat gebrek aan pu-
blieke inspiratie en betrokkenheid bij de samenleving werd slechts 
versterkt doordat bestuurders die dit eventueel zouden overwegen, 
zagen hoe hun collega’s met allerlei schandalen terechtkwamen in de 
publieke schijnwerpers. Dat maakte de publieke arena weinig aan-
trekkelijk. 
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Dit alles verklaart mijns inziens waarom men in het lopende 
debat over meer inbreng van burgers en burgerschap nooit serieus 
kijkt naar de voordelen die het private karakter in dit publiek-priva-
te model te bieden heeft. Maatschappelijke ondernemingen waren 
onzichtbaar als zelfstandige private partij en werden derhalve gene-
geerd als optie voor een partnership met nieuw burgerinitiatief. Ze 
werden zelfs gezien als concurrent van een dergelijk initiatief.

Vanuit hun grote staatshang deelden sommigen dit perspec-
tief. Dat geldt bijvoorbeeld voor minister van Justitie Hirsch Ballin 
(2006-2010) met zijn voorstel voor een Wetsontwerp Maatschappe-
lijke Ondernemingen. De grootste fout die daarbij in mijn ogen werd 
gemaakt – wat ik ook heb ingebracht in de betreffende hoorzitting in 
de Tweede Kamer –, was dat men alleen uitging van de bestaande 
institutionele partijen en niet van modern burgerinitiatief. Mede om 
die reden werd het wetsontwerp door de Tweede Kamer afgewezen. 
Met andere woorden: het historisch gegroeide model zegt veel over 
de oorsprong van burgerinitiatief in Nederland, maar tegelijk ook 
veel over het uitkleden van die oorsprong en missiegedrevenheid. 
Dat laatste is zowel vanuit de staat en politiek als vanuit geprofes-
sionaliseerd management gebeurd. Zonder een inspirerend publiek 
leiderschap blijft geen enkel vertrouwen overeind.

Hoopgevend is dat er in dit soort sectoren en in de politiek op-
nieuw warme belangstelling begint op te komen voor burgerinitia-
tief, zij het dat men vandaag de dag bij voorkeur spreekt over de star-
tup-varianten van social entrepreneurship en coöperaties die bij zorg, 
wonen en energie in toenemende mate van de grond komen. Men 
ziet te weinig het verband met ons unieke publiek-private model, 
dat de gevestigde maatschappelijke ondernemingen toch ook ruimte 
voor partnership met burgerinitiatieven biedt. 

6. Opkomst van disruptieve burgermacht

Uit het voorgaande is al duidelijk geworden dat mijn denken een 
driehoek bevat als het gaat om de publieke zaak en the common good. 
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Overheid of staat, markt en civil society spelen alle drie een eigen, 
onafhankelijke rol. Ze opereren ook vanuit verschillende waar-
den, krachten en strategieën. In termen van macht zitten echter 
de meeste machtsbronnen, zoals geld, technologie, wetgeving en 
toegang tot innovatieve producten of consumenten, bij marktpar-
tijen en de staat. Naar hun perspectief gaat veel maatschappelijke 
aandacht, publieke framing en politieke invloed toe. De burger die 
zich druk maakt om de publieke zaak is vaak kwetsbaar, juist omdat 
het hem aan geld, technologie, publieke framing en machtsmiddelen 
ontbreekt, wat uiteindelijk tot uiting komt in gebrek aan organisa-
tiekracht. 

Als het gaat om de nieuwe technologische werkelijkheid lopen 
pers en politiek in Nederland behoorlijk achter. Trump heeft laten 
zien dat het bedienen van een direct kanaal (hij heeft wereldwijd 
inmiddels 40 miljoen volgers op Twitter) noodgedwongen leidt tot 
een herpositionering van de pers. Het hoogste wat journalisten van 
oudsher konden bereiken was om altijd te mogen aanzitten bij de 
persconferenties van de president op het Witte Huis. Maar doordat 
Trump zich bedient van Twitter om zijn eigen mening de wereld in 
te zenden en bovendien voortdurend fake-nieuws verspreidt, hebben 
de mediabedrijven geleerd dat ze juist junioren naar het Witte Huis 
moeten sturen, terwijl ze senior-journalisten de werkelijke misstan-
den, de schandalen en het straatnieuws laten uitzoeken. Dat moet 
de Nederlandse pers rond het Binnenhof kennelijk nog doorkrijgen. 
In elk geval liepen senior-journalisten maandenlang braaf met een 
microfoon achter – wellicht alleen voor de bühne onderhandelende 
– politici aan op jacht naar nietszeggende quotes. 

Gegeven mijn cynisme over de exacte bedoelingen en mogelijk-
heden van de politiek is het prettig revolutionair dat diezelfde bur-
gers en ook degenen die actief zijn in de civil society nu een techno-
logie krijgen aangereikt die de informatie- en communicatiemacht 
vanuit de private sfeer enorm versterkt. Want zowel in de markt als 
in de politiek zijn het uiteindelijk niet de goede bedoelingen en de 
retoriek die tellen, maar de echte macht. En op dat punt is er, door 
het gebruik van nieuwe media, wel degelijk iets aan het veranderen. 
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Veel van die veranderingen worden vandaag de dag geschaard onder 
de noemer van ‘disruptie’.

Disruptie is momenteel het nieuwste en ook het krachtigste be-
grip in de strategische literatuur. Iedere markt en ieder bedrijf heeft 
er volop mee te maken in termen van voortbestaan, marktmacht en 
toekomstperspectief. Recente definities van dat strategisch begrip 
beklemtonen dat de hedendaagse communicatie- en mediatechnolo-
gieën nieuwe toetreders toegang geven tot allerlei markten. Dat gaat 
van taxi’s tot hotels en van voedseldistributie tot muziek. De dis-
ruptie van een markt met gevestigde marktpartijen ontstaat doordat 
de consumenten als het ware worden ‘gekaapt’ dankzij die nieuwe 
communicatie- en ict-technologie. Niet langer zijn de producten en 
diensten van de huidige aanbieders leidend (met daaronder liggend 
consumer loyalty en voorsprong in middelen en vermogens), maar 
de directe toegang tot de consumenten, hun wensen of behoeften en 
hun koopmacht. Op al die gebieden kunnen consumenten voortaan 
hun wensen direct kenbaar maken en zelfs directe ruil plegen. Er 
kan gecommuniceerd worden op het moment en op de plaats dat die 
individuele wensen aan de orde zijn. 

Dit verschijnsel wordt inmiddels (uiteraard voor het eerst in de 
Angelsaksische literatuur) omschreven als een revolutionaire trans-
formatie van markteconomie naar platformeconomie. Belangrijke 
effecten op de markt zelf zijn dat allerlei partijen (zoals hotels) van 
die platforms afhankelijk worden, dat de actoren die deze techno-
logie faciliteren (zoals Alphabet, Apple en Facebook) inmiddels de 
bedrijven zijn met de grootste beurswaarde wereldwijd, terwijl data 
inmiddels de belangrijkste grondstof voor deze economie vormen. 

Het lijkt me zinvol om deze veranderingen ook te betrekken op 
burgerschap en burgermacht. Ik stel daartoe de term ‘disruptieve 
burgermacht’ voor. Punt is dat de nieuwe informatietechnologie 
voor burgers en consumenten enorme effecten heeft in termen van 
mentaliteit en macht. De platforms zelf blijken namelijk te concur-
reren op zaken als ‘gevoel van eigen regie’, ‘transparantie van infor-
matie’, ‘zichtbaarheid van elkaars recensies en preferenties’, ‘zicht-
bare kwaliteiten’, ‘keuzegemak’ en ‘geheugen voor jouw voorkeuren, 
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blijkend uit adviezen en suggesties’. De burger voelt zich op die 
platforms eindelijk een echte kiezer met veel informatiemacht, en 
ook met veel communicatiemacht, want het kost geen enkele moeite 
meer om elkaar te vinden, elkaars voorkeuren te delen, elkaar we-
derwaardigheden te melden, elkaar mee te nemen in een bepaalde 
beleving of elkaar te organiseren, omdat men in real time weet waar 
de ander is en wat deze doet. 

In de markt wordt de disruptie door die nieuwe informatie- en 
communicatiemacht inmiddels sterk gevoeld, maar in andere om-
gevingen staan we pas aan het begin. Dat geldt in elk geval voor de 
politiek, waar je maar eens in de vier jaar een stem op onduidelij-
ke personen en programma’s kunt uitbrengen. Maar dat geldt ook 
voor vormen van publieke dienstverlening, zoals gezondheidszorg, 
onderwijs en wonen. Het is een kwestie van tijd dat de disruptieve 
burger zich ook daar zal aandienen.

Het huiveringwekkendste voorbeeld van dat laatste is een re-
cente Nederlandse publieksslag rond de kwaliteit van verpleeg-
huizen. Uiteraard werd daarover het oordeel gevraagd van de 
Inspectie. Zij beoordeelden en rapporteerden netjes, maar 
schrikwekkend ouderwets. Hun aanpak was nog gebaseerd op 
het medische model, en dus richtten zij hun speurtocht op me-
dische kwaliteit. Het eerste wat werd overgeslagen was dus de 
beleving van de bewoners, alsof bewoners van verpleeghuizen 
daar niet vooral komen om er kort maar goed te leven en dood 
te gaan. Vervolgens meende de Inspectie als enige te weten hoe 
je dit meet, namelijk met protocollen en standaardvragenlijs-
ten, waarvoor ze ook zelf ging observeren en meten. Het gevaar 
van die aanpak was altijd al dat je eerder de kwaliteit van de ad-
ministratie (oftewel dossiers en verslaglegging) dan de kwaliteit 
van de zorg zelf meet. Op dat punt werd niet naar de mening 
en waarneming van de verpleegkundigen, de bewoners of hun 
familieleden gevraagd, terwijl de platformeconomie het inmid-
dels mogelijk maakt en zelfs stimuleert dat je huizen, hotels en 
vakantiewoningen boekt op gezag van de recensies door ande-
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ren. Dat wijst dus op een hopeloze achterstand, die vroeg of 
laat tot uiting zal komen in publieke onvrede.

Zo zullen disruptieve fenomenen in de markt en het ontstaan van 
een platformeconomie uitmonden in een ander soort burger, in an-
dere partijen die meer informatie- en communicatiemacht zullen 
hebben dan voorheen, die zelf observaties doet, onderbouwt en uit-
wisselt, die ook een directe toegang heeft tot beeldende media, waar-
door de kracht van het eigen oordeel of de eigen mening alleen maar 
sterker wordt (een van de verklaringen voor het verkiezingssucces 
van Trump). De disruptieve burger zal dus de politiek en de publie-
ke dienstverlening veranderen, waardoor ook de publieke arena een 
ingrijpende wijziging zal ondergaan. Analoog aan de bekende slogan 
van Bill Clinton zou je kunnen zeggen: ‘It is not just technology, 
stupid, it is the new mentality of citizens.’

7. Failliet van paternalisme en politieke partij

Een van de boeiendste effecten van dit alles op de politiek in de wes-
terse landen is de opkomst van referenda en het verdwijnen van de 
selectiefunctie die politieke partijen lang hebben gehad. 

Het eerste is een legitiem antwoord op de toenemende peilings-
kracht van burgers. Marktpartijen hebben gemerkt dat het directe 
contact met hun klanten een strategische factor is geworden, die 
kan worden overgenomen door platforms. Dit zal zich vermoedelijk 
ook gaan voordoen in de publieke sfeer, al wil Nederland daar met 
zijn regenteske cultuur nog niet aan. Ik zie eigenlijk geen keuzeoptie 
voor de zittende politiek. Een eventuele verwaarlozing van de direc-
te peilingsroute betekent namelijk dat dit kanaal wordt gekaapt door 
een labiele volkswil of door een dynamiek waarbij degene met de 
grootste mond alle aandacht naar zich toe trekt. Dat zou een serieu-
ze bedreiging voor onze democratische politiek vormen. 

Met name de winsten van Trump en Macron hebben inmid-
dels aangetoond dat de positie van oude gevestigde partijen uiterst 
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kwetsbaar is. Hun basismacht was altijd de selectie van de politici 
die de Bühne krijgen bij verkiezingen en – bij winst – de belangrijke 
bestuurlijke banen achteraf. Trump doorbrak die logica. Hij kwam 
op dankzij het directe kanaal van de social media in combinatie met 
zijn door de televisie gevestigde status van celebrity, en vervolgens 
zagen de officiële kranten en tv-kanalen zich gedwongen om over 
hem te berichten. En nadat dit was gebeurd, moest ook de Repu-
blikeinse Partij omgaan. Laten we niet vergeten dat in het Griek-
se Athene, de bakermat van de directe democratie, wel degelijk de 
macht en persoonlijkheid van demagogen werd onderkend! Een an-
der duidelijk voorbeeld is Macron: hij kreeg zijn grote parlementaire 
meerderheid voor een partij die vijf maanden voor de verkiezingen 
niet eens bestond. 

Zoals gewoonlijk weet de politiek het beste hoe anderen moe-
ten veranderen. Waar deze technologische revolutie de politiek zelf 
raakt, horen we tot nu toe vooral afwerende praat. Dat strookt met 
het disruptieonderzoek in de markt, waar men telkens tot de con-
clusie komt dat de ceo’s van gevestigde marktpartijen het als laatste 
zagen aankomen. Bij de laatste verkiezingen kwam een aantal partij-
en in het parlement die het referendum omarmen. De poging van de 
PvdA om zichzelf te democratiseren door het houden van een recht-
streekse verkiezing van haar politieke leiders door leden heeft sinds 
de mislukte strijd tussen Asscher en Samsom, voorafgaand aan de 
landelijke verkiezingen, niet meer zo’n brede steun. Toch zou dat 
nog steeds een van de routes kunnen zijn om disruptieve burgers en 
politieke partijen weer op elkaar te laten aansluiten. Denkend vanuit 
een bestuurskundig perspectief is de fout van veel politieke partijen 
immers dat ze meer zijn gericht op de staat en staatscarrières dan dat 
ze een warme band onderhouden met de civil society. 

In veel Nederlandse instituten en arrangementen zit het pater-
nalisme vast ingebouwd. Dat duid ik zelf aan met de term ‘polder-
paternalisme’. De basishouding daarbij is dat men vanuit oprechte 
goede bedoelingen wil zorgen, maar wel voor u en vooral zonder 
u. We know best (‘want zelf kun je het natuurlijk niet’), wij zullen 
het wel regelen, wij schrijven aan u en de leveranciers van publieke 
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diensten voor wat er gebeuren moet. Wacht u vooral af en doet u al-
leen passief mee. Vandaar dat er talloze, voor iedere burger verplichte 
collectieve arrangementen zijn, soms algemeen geldend (zoals zorg 
en pensioenen), soms alleen wanneer je een voorziening nodig hebt 
(sociale huur en onderwijs), maar altijd zonder echte verantwoording 
tegenover de deelnemers.

Voor alle duidelijkheid: met polderen zelf is niets mis, want dat 
is een rationele en effectieve manier om om te gaan met botsende 
politieke, economische of sociale belangen. Nederland is daar als 
land van minderheden een halve eeuw lang welvarend en sociaal 
mee geworden. Maar in de moderne tijd gaat het fout als je de uit-
komst van dat polderen op een uniforme wijze en als verplicht ar-
rangement oplegt aan 17 miljoen zeer verschillende, zeer bewuste 
en steeds vaker zelf regisserende of beoordelende burgers. Je drukt 
die dan in de rol van een passieve consument die steeds meer wordt 
ervaren als achterhaald. 

Overigens is dit probleem niet volkomen nieuw. Het was al-
tijd al problematisch dat de verzorgings- en verzekeringsstaat was 
gebouwd op de onderlinge solidariteit van burgers en dat men dit 
vervolgens verstatelijkte en nationaliseerde. We moeten allemaal fi-
nancieel bijdragen, maar we mogen niet actief meedoen als het om 
beslissen gaat. Dan gaan anderen in de polder voor jou bepalen hoe 
het moet en zullen de bureaucratische instanties dat wel voor je re-
gelen. Het ging goed zolang de polderaars voldoende publiek gezag 
hadden, maar dat is niet langer het geval. Dat vloeit ten dele voort 
uit een andere machtspositie (door de ontzuiling en het wegvallen 
van de private verenigingsstructuren die een formele achterban met 
formele bevoegdheden organiseerde), maar ten dele ook uit factoren 
op persoonlijk vlak.

Bij dit laatste gaat het tevens om stijl en retoriek: poldercom-
promissen worden door polderaars meestal uitgelegd in ambtelijke, 
technocratische woorden. Ze beroepen zich op het soort gezag dat 
ze binnenkamers hebben verworven en doen alsof hun persoonlijke 
kwaliteiten en morele overwegingen voor zich spreken. Dat is niet 
langer zo. Hun publieke gezag zal opnieuw veroverd moeten worden, 
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op straffe van twijfel of zelfs wantrouwen over de goede bedoelingen 
van de polderelite. Het was wijlen Pim Fortuyn die dat vijftien jaar 
geleden voor het eerst politiek aan de kaak stelde.

In de oude cultuur van Nederland paste een gesloten en zorgvul-
dig samengestelde kring van deskundigen en beslissers die in onder-
ling overleg het beste met het land voorhadden. In de moderne tijd 
wordt dit steeds vaker vervangen door een werkwijze die berust op 
de wisdom of the crowd. Het gaat erom dat die menigte veranderd is: 
ze is wijzer geworden, ze is beter bereikbaar, de vragen kunnen beter 
gesteld worden en burgers hebben het, zoals gezegd, vaak al via de 
markt geleerd. De nieuwe technologie laat toe dat de kwaliteit van de 
raadpleging en het debat toeneemt: er zijn inmiddels experimenten 
met burgerdebat online waarbij argumenten worden geanalyseerd 
en gerankt van waaruit beslissingen deskundig én democratisch (eer-
der vaak gebracht als een tegenstelling) worden voorbereid. Dit gaat 
veel verder dan het like-dislike van Facebook of van demagogen.

8. Ook de publieke arena transformeert: disruptie van 
politiek

De impact van disruptie op politiek en publieke diensten is in Ne-
derland al een tijd te zien. We merken dat publiek leiderschap on-
derhevig is aan veranderingen. Dat komt doordat de publieke arena 
verandert, en daarmee het publieke debat. De enige die dat leek 
te begrijpen was Jesse Klaver toen hij werd buitengesloten bij de 
recente formatiebesprekingen. Hij ging het rechtstreeks aan zijn 
kiezers uitleggen. De andere politieke leiders meenden zich nog 
te kunnen beperken tot een weinigzeggend verhaal in de officiële 
Tweede  Kamer. 

In de (semi)publieke dienstverlening voert men vele governan-
ce-discussies waarbij dat gebrek aan invloed en betrokkenheid ‘bo-
ven in’ de betrokken organisaties inmiddels wordt erkend. Men wil 
meer invloed voor de burger, maar dat gebeurt dan toch weer in 
diezelfde regenteske stijl. Letterlijk heet het ‘medezeggenschap’, 
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maar zoals het begrip al aangeeft: echte macht voor de insprekers 
is er niet bij. Dit klassieke pacificatiemiddel is echter uitgehold door 
diezelfde moderne communicatietechnologie. De individuele burger 
is via moderne platforms en digitale media inmiddels volop gewend 
aan meer betrokkenheid, meningsvorming, uitruil van standpunten, 
meer eigen informatievoorziening, meer regie en zeggenschap over 
zijn individuele product of dienst dan hij of zij vaak in de zogenaamd 
publieke sector krijgt. Die sector opereert veel beslotener dan zijn 
naam suggereert. Iedereen voelt de macht om eigen communities te 
vormen of bezoeken en weet zich wereldwijd bekeken of gepeild. 
Een metafoor van de complexiteitstheorie gebruikend: iedereen be-
seft dat de eigen vlinderslag elders op de wereld of in de community 
een storm kan veroorzaken.

Het klassieke ruilmiddel van de regenten is daardoor bot ge-
worden: we hebben de afgelopen decennia ontdekt wat deze ‘me-
dezeggenschap’ waard is en beseffen dat elke ‘toezegging’ eerder 
lachwekkend dan apaiserend is. Daarom pleit ik voor coproductie 
op basis van digitale deelname als volgende stap. Laat de burger ex-
pliciet meedoen en mee-produceren, zowel individueel als in eigen 
organisatieverband. De tijd van het passieve consumentendom is al 
geruime tijd voorbij. Voor een juiste omgang met publieke diensten 
is ook coproducerende macht vereist.

Een goede casus die dit adstrueert, was het niet doorgaan 
van de benoeming tot tijdelijk burgemeester van Zutphen van 
Loek Hermans. Niet meer dan tweehonderd reacties via een 
website waren genoeg om dit besluit bij de lokale beslisser, te 
weten het College van B & W en de fractievoorzitters, onder-
uit te halen. Daardoor wordt duidelijk dat deze nieuwe tech-
nologie de bal bij de zittende politieke leiders legt, in plaats 
van bij de ‘onrust onder het volk’, zoals het vaak in regen-
teske termen heet. De casus-Hermans illustreert de slappe 
ruggengraat van de formele beslissers tegenover expliciete, 
openbare en goed verwoorde tegenstemmen, hoe verbazing-
wekkend gering hun aantal in dit geval ook was. 
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Het antwoord is niet terugschreeuwen (wat Rutte deed toen hij de 
leuze ‘Pleur op’ bezigde), maar evenmin de oude routinematige reac-
tie van Nederlandse bestuurders, namelijk: ‘We nemen het mee.’ Per 
saldo luister je dan naar de grootste bek, die vaak andere stemmen 
wegdrukt. Het enige goede antwoord is: ‘Wat wilt u, en wat gaat 
u er zelf aan doen?’ De klassieke grote bek weet dan niets meer te 
melden. Dat betekent echter wel dat een serieuze voorbereiding van 
die coproductie nodig is en dat men bereid is antwoord te geven op 
deze vraag: ‘Wat kunnen we voor u betekenen?’

Ik zie het de Nederlandse politieke partijen nog niet doen. Als 
belangrijkste vehikel van de parlementaire politiek zijn ze nu zeer 
onzeker over hun kiezers. Ook daar is de verenigingsstructuur af-
gekalfd. Stemmen over programma’s of zelfs politiek leiders door 
alleen partijleden heeft afgedaan. Je zou mensen in veel groteren ge-
tale moeten verleiden om deel te nemen aan dat soort verkiezingen. 
Zo dringt disruptie door tot in het hart van democratische politiek. 
Politieke partijen verliezen gaandeweg hun positie, en men zal meer 
directe vormen van democratie moeten omarmen. Ook hier zal het 
directe kanaal naar burgers én van de burgers onderling steeds meer 
gewicht krijgen. 

Helaas worden al te prominente leiders in diezelfde publieke 
ruimte zelden gewaardeerd; ze worden vooral gezien als concurrent. 
Een goed voorbeeld hiervoor zat in mijn promotieonderzoek: domi-
nee Visser in Rotterdam. Veel maatschappelijk leiders hebben te ma-
ken met een vergelijkbare strijd: ze moeten tegen de politiek vechten, 
terwijl ze eigenlijk samen met de politiek voor de goede zaak zouden 
willen vechten. Dat geldt mutatis mutandis ook voor maatschappe-
lijke ondernemingen. Deze worden nog te vaak behandeld als een 
verlengstuk van de overheid: ze moeten uitvoeren wat departemen-
ten en politici hebben bedacht, en hun bestuurders worden geacht 
zich te gedragen als hogere ambtenaren. Kenmerkend is verder dat 
veel kranten keurig de politieke norm citeren (‘Een bestuurder mag 
niet meer verdienen dan een minister’), terwijl de onderliggende 
waarheid is dat deze bestuurders worden gezien als ambtenaar en 
dus niet meer mogen verdienen dan de dg’s en sg die de Minister 
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onder zich weet. Het illustreert hoe groot de misverstanden zijn als 
het over de positie en de eindverantwoordelijkheid van maatschap-
pelijk leiders gaat, zowel organisatiekundig als maatschappelijk.

Het idee dat er ‘meer verantwoordelijkheid voor burgers’ moet 
komen is een top-down concept dat vooral de bezuinigingen dient. 
Het idee dat er ‘meer invloed en coproductie vanuit burgers’ moet 
komen is daarentegen een bottom-up concept dat vooral in dienst 
staat van empowerment. Het idee van de ‘participatiesamenleving’ 
is op zijn best een dom pleonasme en op zijn slechtst een manier 
waarop de bureaucratie burgers wil inschakelen voor het uitvoeren 
van haar eigen agenda. Daarbij bestaat een groot verschil tussen het 
perspectief dat zich richt op de ‘individuele burger’ en het perspec-
tief dat zich richt op ‘collectief organiserende burgers’. Dat is goed 
te zien bij energievoorziening, burenhulp of sportverenigingen met 
kinderopvang. Dat tweede perspectief staat algauw haaks op de re-
genteske bestuurscultuur in Nederland, op institutioneel paternalis-
me en op de gevestigde belangen van bestaande aanbieders. Daarom 
worden die initiatieven vaak tegengewerkt, zij het dat dit niet langer 
openlijk gebeurt, omdat het ideologische beginsel van de zichzelf 
organiserende burger inmiddels door menigeen is omarmd. Vandaar 
dat de grootste spanning zich in Nederland voordoet tussen spon-
tane zelforganisatie van groepen burgers en de wijze waarop men te 
werk gaat in de publieke sector. In het oplossen van die spanning ligt 
de grote uitdaging voor modern maatschappelijk leiderschap.

9. De onvermijdelijke toekomst: meer burgermacht

Het vraagstuk van de voor- en nadelen die zich aandienen bij pu-
bliek leiderschap op nationaal niveau, leidt tot een rijk palet aan 
kwesties en issues. 

Ik ben begonnen met het geven van een schets van de culturele 
en maatschappelijke stemming die de context vormt voor elke mo-
derne vorm van publiek leiderschap. Leiderschap wordt te veel ge-
zien als iets wat intrinsiek goed en belangrijk is, terwijl het ontstaan 
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en de impact ervan juist zeer afhankelijk van die context zijn. Onze-
kerheid, onrust en ongemak vormen altijd de voedingsbodem voor 
leiderschap. Die context blijkt in Nederland volop aanwezig te zijn. 

Daarna ben ik ingegaan op twee grotere kwesties: de geschiede-
nis van private bestuurders en leiders die publiek leiderschap tonen 
enerzijds, en de opkomst van disruptieve burgerkracht anderzijds. 
Nederland heeft wat het eerste betreft een rijke geschiedenis, die 
geleid heeft tot een unieke publiek-private structuur van maat-
schappelijke ondernemingen in publieksdiensten, zoals onderwijs, 
gezondheidszorg en wonen. Het gezag van dat soort leiderschap is 
echter aangetast, zowel door een verkeerde professionalisering van 
de bestuurselite (waarin het aan publiek optreden en richtinggevend 
leiderschap ontbrak) als door een staatsinkapseling van het van oor-
sprong publiek-private model. 

Daarna heb ik uitgelegd dat het fenomeen van de disruptieve 
burger voortvloeit uit dezelfde technologie die voor disruptie in 
de markt zorgt. Ze leidt vooral tot een andere mentaliteit van die 
burger en maakt dat hij of zij veel meer mogelijkheden tot directe 
communicatie en gezamenlijke organisatie in handen krijgt. Dit im-
pliceert een machtsverschuiving, waaraan publieke gezagsdragers 
erg moeten wennen. Het heeft nu al zichtbare effecten op de roep 
om referenda en het verdwijnen van de sturende rol van politieke 
partijen, zelfs waar het hun klassieke taak bij de selectie van politi-
ci betreft. Ook de verhouding tussen media, professionele pers en 
professionele politiek zal daardoor sterk veranderen. Alle partijen 
zullen proberen aan te sluiten bij die steeds krachtiger, openlijker 
en samenhangender functionerende civil society, die een belangrijk 
technologisch hulpmiddel heeft gekregen met eigen mediamacht en 
zo de in Nederland al lang bestaande historie van initiatief, betrok-
kenheid en maatschappelijk ondernemerschap kan voortzetten. 

In die context zal het publieke leiderschap in ons land fundamen-
teel veranderen. Nederland en de Nederlandse publieke elite staan 
pas aan het prille begin daarvan. 
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Recht en Informatisering aan Tilburg University. Haar onder-

zoek richt zich op recht en regulering van nieuwe technologie. 

We spraken met haar over vragen rond cybersecurity.

Ik maak me in toenemende mate zorgen over de inzet van 

digitale technologie. We geven een deel van onze beslissingen 

uit handen aan deze technologie zonder gedegen met elkaar 

vast te stellen of we dat wel willen, en zo ja, onder welke 

randvoorwaarden. Mijn zorg heeft er vervolgens mee te maken 

dat we deze beslissingen niet meer terug kunnen draaien. 

Bijvoorbeeld: applicaties die gebruikmaken van zelf handelende 

en zelf lerende data-analyse, of dat nu in de bancaire sector 

gebeurt of doordat er op onze smartphones nieuwsberichten 

opduiken. Dat bericht kan van de Volkskrant, het Algemeen 

Dagblad of een internationaal medium komen. Maar waarom 

krijg ik dat bericht op dat moment? Wie maakt de selectie? Die 

selectie maken wij niet langer zelf, dat doet de technologie voor 

ons. En als je Apple vraagt hoe de selectie van nieuws voor mij 

tot stand komt, dan zal men dat wellicht niet willen zeggen 

uit concurrentieoverwegingen. Maar het is de vraag of ze het 

überhaupt zelf weten. 

Bovendien legt het systeem niets uit, het legt geen 

verantwoording af. De crux van mijn zorg is dat we onvoldoende 

transparantie, onvoldoende accountability en daarmee 

onvoldoende zeggenschap hebben. En ondertussen maken we 

ons in toenemende mate afhankelijk van digitale systemen en 

applicaties.

 

Neem de bancaire sector. abnamro kan niet achterblijven bij 

ing, dus als de een iets doet, moet de ander volgen. Of men zegt: 
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ze doen het in Amerika, en daarom doen wij het ook. Dat heeft 

te maken met de mondiale dimensie. Als grote spelers in het 

buitenland een innovatie doorvoeren en wij in Nederland nog 

willen concurreren, moeten we mee. Als we dat niet doen, zijn 

we uitgespeeld. Als een taxichauffeur nu niet probeert op een 

Uber-achtige manier zijn dienstverlening aan te bieden, dan is 

hij straks out of business. 

Op het moment dat ik over privacy, transparantie of 

accountability praat met bedrijfsjurist X of verantwoordelijke 

voor marketing Y, hebben ze allemaal het gevoel dat hier wel 

over nagedacht moet worden. Maar ondertussen is het een rat 
race. Als puntje bij paaltje komt, is er altijd een ander belang dat 

prevaleert. 

Voor het openbaar bestuur en de politiek is het natuurlijk 

ingewikkeld een goede keuze te maken wat betreft de 

ontwikkeling en inzet van digitale technologie. Tegelijkertijd 

moeten er toch keuzes worden gemaakt. Ik zou heel graag willen 

dat we als samenleving meer een gezamenlijk gesprek voeren 

over de normen en waarden bij de inzet van al deze technologie. 

In het wrr-rapport iOverheid hebben we gezegd dat 

technologisch determinisme wat ons betreft niet aan de orde 

is. Als samenleving maken we keuzes en hebben we keuzes te 

maken, zowel politiek als bestuurlijk en wetenschappelijk. 

Formeel heb je op basis van de privacywet allerlei rechten, maar 

wanneer maak je daar nu gebruik van? De wereld is enorm 

ingewikkeld geworden en over allerlei grenzen heen gegaan. De 

burger heeft, om met Amartya Sen te spreken, de capabilities 

niet meer om zijn positie waar te maken. Het feit dat burgers 

eigenlijk niet weten wat er aan de hand is en de tweede laag 

van achterliggende processen niet kennen, kunnen we hun 

nauwelijks aanrekenen. 

Waartoe is Nederland op aarde boek 1.indd   301 13-12-17   15:15



302 cor i en  p r i ns

Het is de vraag of dit in andere landen beter gaat. Ik denk dat 

er mechanismen zijn waardoor die tweede laag explicieter 

op de agenda kan komen. Kijk naar Duitsland, waar je 

constitutionele toetsing hebt. Dus als er een wet komt die de 

overheid in staat stelt om allerlei data van jou te benutten 

en te analyseren, dan heb ik als burger het recht om te laten 

toetsen of die wet wel met de grondwet strookt. In Nederland 

kun je zoiets niet aan de rechter voorleggen, in Duitsland kan 

dat wel.

Je moet wel heel wat in je mars hebben om tegen Google 

naar de rechter te stappen, maar het is niet onmogelijk. Een 

Oostenrijkse student heeft zo’n procedure aangespannen, tot 

en met het Europese Hof van Justitie aan toe. Hij heeft dat 

proces gewonnen. Het hele raamwerk van afspraken tussen de 

eu en de vs moest worden herzien.

Maar deze vasthoudende student is echt de uitzondering. 

Ik vind ook dat je niet altijd van de burger mag verwachten 

dat hij voor zichzelf opkomt en zonder hulp voor een 

beschaafde samenleving zorgt. Daarom ben ik voor 

overheidsmaatregelen en strenger toezicht. In de trein werd 

vroeger gerookt. Op enig moment zijn er toch strengere 

maatregelen getroffen om dat roken uit de wereld te krijgen. 

De overheid en ns gedroegen zich als een autoriteit die 

stelde: en nu is het afgelopen! Dan gaan mensen met hun 

sigaret maar zielig in de regen staan. 

Even een opmerking over de vraag waar Nederland wel goed 

in is. Ik denk dat onze overheid in samenwerking met het 

bedrijfsleven en de wetenschap vroegtijdig heeft ingezien dat 

cybercrime een groot probleem gaat worden. We hebben daartoe 

het een en ander opgetuigd, en inmiddels hebben we als 

Nederland veel expertise in huis op het terrein van cybersecurity. 

Daarin lopen wij in de wereld echt voorop.
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Cybersecurity gaat niet zozeer over het in de gaten houden 

van mensen die zich misdragen, maar over de veiligheid van 

onze cyberomgeving. Dus wij hebben veel expertise over 

hacks, identiteitsfraude, het platleggen van onze digitale 

infrastructuur. Dat lijkt een klein onderwerp, maar het is 

gigantisch. Inmiddels wordt zelfs onze drinkwatervoorziening 

via internet geregeld. 

Nederland onderscheidt zich door een zeer hoge dichtheid van 

internetaansluitingen. Daarmee hebben we ons erg afhankelijk 

gemaakt van het internet. Dat gaat niet alleen over huis-tuin-

en-keukendingen; vrijwel onze hele infrastructuur is ervan 

afhankelijk. Hoewel het besef dat cybersecurity een groot 

probleem wordt hier relatief vroeg is ingedaald, hebben de 

leveranciers van systemen en applicaties nog onvoldoende 

aandacht voor goede beveiliging. 

Vanuit deze observatie vraag ik me ook af of we als samenleving 

wel voldoende zijn voorbereid, mocht er een grote cyberramp 

voorvallen. Wij zitten erg aan de voorkant, we denken vanuit 

risico’s en onzekerheden. Op het moment dat het misgaat, net 

als met de eierenkwestie van afgelopen zomer, dan kijken we 

naar de overheid. We hebben als samenleving onvoldoende 

doorgedacht over de vraag of onze risico’s voldoende verzekerd 

zijn op het moment dat er echt grote schade is. 

Onze cyberomgeving is nauwelijks verzekerd. Ook voor 

aanslagen of overstromingen zijn we niet verzekerd, en soms 

zijn risico’s zelfs niet eens te verzekeren. Voor alledaagse 

dingen ben je wel verzekerd, maar voor dergelijke massale 

schade niet. Het is politiek ongemakkelijk om te zeggen dat 

er grootschalige schade kan optreden door een cyberramp of 

klimaatverandering. Toch zouden we er wat mij betreft echt bij 

stil moeten staan.
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10. De polder als bestaanswijze
Een samenvatting van het voorgaande

Gabriël van den Brink

Alvorens een antwoord te geven op de vraag waartoe Nederland op 
aarde is, presenteer ik een korte samenvatting van de voorgaande be-
schouwingen. Ze zijn immers nogal heterogeen van onderwerp en toon, 
zodat wellicht de vraag opkomt wat een en ander met elkaar te maken 
heeft. Om duidelijk te maken dat die samenhang er wel degelijk is, grijp 
ik terug op een gedachte die met name door Ad Verbrugge is verwoord: 
het idee dat de eigenheid van Nederland berust op de ervaringen die 
we gedurende vele eeuwen als polderbewoners hebben opgedaan. 

Ik geef toe dat de poldermetafoor al heel vaak is gebruikt, maar 
dat betekent niet dat men alle implicaties van die bestaanswijze tot 
zich heeft laten doordringen. De aandacht gaat vaak uit naar één 
element van het leven in de polder, namelijk de noodzaak van over-
leg en samenwerking. Maar het loont de moeite om ook na te den-
ken over andere elementen die een rol spelen en te begrijpen hoe 
ze op elkaar inwerken. Daarom schets ik eerst in algemene zin de 
voornaamste aspecten van deze bestaanswijze, om daarna te zien 
hoe men die kan uitwerken op basis van de inzichten die in eerdere 
hoofdstukken naar voren zijn gebracht.
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1. Implicaties van de poldermetafoor

De eerste vereiste voor een polder is uiteraard dat er een stelsel van 
dijken, sluizen en sloten wordt aangelegd om de waterstand te re-
gelen. Zonder een dergelijk stelsel zou de polder binnen de kort-
ste keren onder water staan. Die dijken moeten niet alleen zware 
stormen en hoge waterstanden kunnen trotseren, ze moeten het ook 
vele jaren uithouden. Het gaat er met andere woorden om dat men 
zich op langere termijn tegen de gevaren van het water of de zee 
beschermd weet – een dimensie die we als veiligheid aanduiden. Het 
tweede element is dat een dergelijk bouwwerk de inzet van alle in-
woners vraagt. Voor veel Nederlandse polders geldt dat ze niet tot 
stand zijn gekomen op initiatief van rijke landheren, maar het werk 
zijn geweest van boeren en andere bewoners. Daarbij is overleg en 
samenwerking op basis van gelijkwaardigheid vereist, ook waar het 
gaat om zaken als onderhoud en controle die elk jaar terugkomen. 
Deze dimensie duiden we aan als gelijkheid. 

Het derde element heeft te maken met het soort aandacht dat de 
betrokken partijen moeten opbrengen. Het aanleggen, controleren 
en onderhouden van de polder is namelijk een uitgesproken materi-
ele aangelegenheid. Het gaat om aarde en water, om weer en wind, 
om vegetatie en ecologie, om sluizen die deugen en molens die hun 
werk doen. Dat alles is geen kwestie van collectieve denkbeelden 
of individuele overtuigingen, maar van zintuigelijk waarnemen en 
handvaardig ingrijpen. Zonder oog voor de stoffelijkheid van dingen 
wordt de strijd tegen het water nooit een succes.

Toch doen we deze bestaanswijze geen recht wanneer we het 
zeewater louter opvatten als een bedreiging. De zee is evengoed een 
grootheid die uitdagingen en kansen biedt: ze voorziet vissers en 
handelaren van een inkomen en nodigt uit tot het maken van zee-
tochten naar onbekende bestemmingen en het veroveren van nieuwe 
markten. Daarom vormt het streven naar vrijheid een onlosmakelijk 
onderdeel van deze bestaanswijze, zoals hoofdstuk 5 heeft laten zien. 
Het leven in de polder gaat altijd gepaard met vervoer, scheepvaart, 
handel, reizen en andere vormen van mobiliteit. Het contrasteert 
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met de bestaanswijze die we vaak aantreffen op het continent, waar 
de bevolking zowel lijfelijk als mentaal aan de grond gebonden blijft. 

Het vijfde element verwijst naar de geestelijke habitus die hier-
mee samenhangt. Zowel op zee als in de polder geldt dat mensen 
niet op een hogere instantie kunnen terugvallen. Ze moeten alles 
zelf doen en de risico’s aanvaarden die daaruit voortvloeien. Als 
schipper varen ze hun eigen koers en als boer zijn ze verantwoorde-
lijk voor hun eigen bedrijf. Mede daarom treffen we onder hen veel 
eigenzinnige en zelfs koppige figuren aan. Maar het zijn doorgaans 
ook mensen die hun beloften nakomen en geen omwegen bewande-
len. Dat omschrijven we als een vorm van eerlijkheid. 

Het laatste element heeft te maken met de manier waarop het 
samenleven in een polder vorm krijgt. Niet alleen dijken maar ook 
menselijke betrekkingen moeten het een tijdje kunnen volhouden. 
Rivaliteit en broedertwist lopen onvermijdelijk uit op een onleefbare 
situatie, en dus is het noodzakelijk om voor elkaar te zorgen. Die 
noodzaak geldt met name voor degenen die arm, oud of kwetsbaar 
zijn. Daarom staat de gemeenschap ook in het teken van de zorg-
zaamheid. Belangrijk punt is evenwel dat die zorg zich voornamelijk 
richt op de eigen kring. De samenwerking met bewoners van andere 
polders verloopt veel moeizamer dan de interne samenwerking, en 
een zekere rivaliteit met die anderen is niet ongebruikelijk.

Tot zover een aantal bouwstenen die bij de nationale eigenheid 
van Nederland een grote rol spelen. Onze voornaamste gedachte is 
dat zich in de polder een bestaanswijze heeft ontwikkeld die kwali-
teiten als veiligheid, vrijheid, gelijkheid, stoffelijkheid, zorgzaam-
heid en eerlijkheid veronderstelt. Dat zijn tevens kwaliteiten die in 
de verschillende hoofdstukken van dit boek aan bod komen en die ik 
hieronder kort wil uitwerken. 

2. Vrijheid, mobiliteit en marktwerking

Het is genoegzaam bekend dat wereldhandel en bewegingsvrijheid 
van oudsher onderdeel van de Nederlandse geschiedenis uitmaken. 
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Dat komt ook nadrukkelijk aan bod in het historisch onderzoek van 
Bas van Bavel, die we voor dit boek hebben geïnterviewd. Hij wijst 
erop dat de markteconomie zich in deze regio al vroeg ontwikkelde en 
voor meer vrijheid zorgde, althans in de eerste fase van die ontwik-
keling. Het voordeel van een dergelijke economie is namelijk dat men 
productiefactoren als grond, arbeid en kapitaal zo goed mogelijk op 
elkaar kan afstemmen. Dat was hier vanaf de vroege Middeleeuwen 
het geval, zodat eenvoudige boeren, ambachtslieden en handelaren in 
staat waren een breed en gevarieerd productieaanbod te ontwikkelen. 

De daarmee gegeven economische dynamiek bleef tot in de 
zestiende eeuw haar werk doen, om vervolgens te kantelen en uit-
eindelijk te stagneren. Als voornaamste reden noemt Van Bavel dat 
de verdeling van maatschappelijke vermogens ongelijker werd. Er 
ontstond een bovenlaag die steeds meer grond en kapitaal in handen 
kreeg, waardoor een groot deel van de bevolking veroordeeld werd 
tot het verrichten van loonarbeid. Dat gebeurde met name in de ze-
ventiende eeuw, wat een minder gunstig licht op deze periode werpt 
dan we gewend zijn.

Een en ander neemt niet weg dat Nederland toen en ook in de 
daaropvolgende eeuwen een uitgesproken handelsnatie bleef. Com-
plexen als de Rotterdamse haven, Schiphol of ams-ix vormen nog 
altijd cruciale knooppunten waar wereldwijde stromen van goede-
ren en diensten langskomen. Met de uitbouw van internet en ande-
re voorzieningen speelt ons land ook een prominente rol als het om 
financiële dienstverlening gaat. Op dat vlak zet de oude traditie van 
zeevaart, vervoer, ondernemingszin en internationale verbindingen 
zich ongebroken voort. De enige kanttekening zou zijn dat onze maat-
schappelijke dynamiek behalve door marktwerking ook wordt bepaald 
door het streven naar gemeenschap. Nederland staat halverwege het 
Angelsaksische model, waarin het meer draait om concurrentie, en 
het Rijnlandse model, waarin het meer gaat om samenwerking. De 
balans tussen die twee heeft in de loop der tijd bepaalde wisselingen 
laten zien, maar dat doet niets af aan het feit dat handelsvrijheid een 
vast bestanddeel van ons nationale erfgoed uitmaakt.

Overigens beperkt het streven naar bewegingsvrijheid zich niet 
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tot de sfeer van het economisch handelen. In hoofdstuk 8 heb ik dui-
delijk gemaakt dat mobiliteit een veel breder thema is, dat behalve 
op het verkeer van goederen, diensten en kapitaal, ook betrekking 
heeft op de ruimtelijke verplaatsing van personen, op de mate waar-
in mensen zich kunnen losmaken uit sociale of familiale kaders en 
op de manier waarop onze arbeidsmarkt functioneert. Bovendien 
heeft het maatschappelijk verkeer ook een communicatieve en cultu-
rele kant, omdat het de uitwisseling van informatie, kennis, beelden 
en gevoelens raakt. 

Voor al deze vormen geldt dat de mobiliteit in Nederland de af-
gelopen decennia sterk is gegroeid. Het aantal kilometers dat wij per 
auto, openbaar vervoer of vliegtuig afleggen is flink toegenomen. 
Dat geldt niet minder voor de ruimte die we inmiddels hebben voor 
het inrichten van ons privéleven en het geldt in toenemende mate 
voor de manier waarop we ons werk doen. Veel Nederlanders blijken 
gehecht te zijn aan zaken als individualiteit, diversiteit en flexibili-
teit, zij het dat menigeen beseft dat deze ook schaduwkanten hebben. 

Een en ander werd nog sterker door de massale introductie van 
informatietechnologie en digitale media. Het vrije verkeer van per-
soonlijke, zakelijke of publieke boodschappen heeft een ongekend 
niveau bereikt. Nu is Nederland daarin niet uniek, want deze ont-
wikkelingen doen zich evengoed voor in andere moderne landen. 
Maar tekenend is wel dat ons land tot de Europese top behoort waar 
het de verschillende vormen van mobiliteit betreft. Het was een 
reden om Nederland te typeren als ‘vloeibare maatschappij’ – een 
omschrijving die zinspeelt op onze traditie van schippers, vissers en 
zeevaarders. Het onderstreept nog eens dat ons vrijheidsstreven niet 
alleen tot uiting komt in het zoeken naar handel en gewin, maar ook 
in andere aspecten van onze nationale eigenheid. 

3. Gelijkheid, stedelijkheid en samenwerking

Als tweede element stelden we het streven naar gelijkheid voor, een 
tendens die aanvankelijk vooral te maken had met het feit dat de aris-
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tocratie hier zwak ontwikkeld was. In de elfde eeuw was Holland 
slechts een moerassig en marginaal gebied waarvoor de adel wei-
nig belangstelling had. Haar aandacht ging vooral uit naar de meer 
vruchtbare en hoger liggende gebieden in het oosten en zuiden van 
ons land. Toen men tegen de twaalfde eeuw in het Westen met ont-
ginningen begon, wisten de boeren behoorlijk wat vrijheid te verwer-
ven. Ze bezaten eigen grond en gingen te werk als kolonisten die zich 
van anderen weinig aantrokken. Er ontstond een relatief welvarende 
maatschappij waarin boeren hun producten naar de markt brachten 
en meerdere steden tot bloei kwamen. Niettemin was samenwerking 
onvermijdelijk, al was het maar omdat men van tijd tot tijd te maken 
kreeg met dijkdoorbraken en overstromingen. Dat kon alleen op basis 
van gelijkwaardigheid, omdat er geen machtscentrum was. 

Deze gewoonte werkte ook door in de strijd tegen Spanje. Bij het 
tekenen van de Unie van Utrecht in 1579 spraken de opstandige ge-
westen af dat ze zouden samenwerken en bepaalden ze eveneens dat 
dit niet ten koste mocht gaan van de afzonderlijke steden of gewes-
ten en hun traditionele vrijheden. Het leidde tot een Republiek die 
op een heel bijzondere manier was ingericht. Deze kende weliswaar 
een Staten-Generaal, maar die hield zich alleen bezig met defensie 
en buitenlands beleid. Bij grote besluiten moest steeds overleg met 
steden en gewesten worden gevoerd. Bezien vanuit het buitenland 
kreeg men wellicht de indruk dat de Oranjes aan het hoofd van de 
Republiek stonden, maar dat was beslist niet het geval. 

Zo ontstond een staatsinrichting waarin het uitoefenen van 
macht niet van boven naar beneden, maar van onderaf plaatsvond. 
In de Hollandse Statenvergadering gaf de stedelijke burgerij met 
achttien stemmen de toon aan; daar kon de adel met één stem niet 
tegenop. Hoewel het institutionele kader na het invoeren van de een-
heidsstaat begin negentiende eeuw aanmerkelijk veranderde, bleef 
de neiging tot samenwerken op basis van gelijkwaardigheid bestaan. 
Deze heeft zich onder meer gemanifesteerd in het overleg dat de 
afgelopen halve eeuw is gevoerd door werkgevers en werknemers en 
dat men niet toevallig omschrijft als een ‘poldermodel’.

Een belangrijk punt is dat die neiging zich ook voordeed op een 
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lager schaalniveau. De bijdrage van Maarten Prak maakt duide-
lijk dat men in de steden een vergelijkbare werkwijze volgde. In de 
Middeleeuwen waren het vooral de gilden die grote invloed op het 
stedelijk bestuur hadden. Zo kon een relatief groot deel van de be-
volking voor haar belangen opkomen. Later werd die functie met 
name vervuld door de schutterij. Zij had weliswaar als hoofdtaak 
de openbare orde te handhaven, maar legde intussen ook veelvuldig 
politieke activiteiten aan de dag. Daarnaast kwamen de schutters, 
die men in de wandeling omschreef als ‘de burgerij’, nadrukkelijk 
op voor de belangen van een brede middenklasse van winkeliers en 
ambachtslieden. In formeel opzicht bestond er een onderscheid tus-
sen stedelijke regenten en de burgerij, maar in de praktijk liepen 
beide categorieën veelvuldig door elkaar. Van de ene kant kwamen 
de regenten zelf voort uit die brede middenklasse en begrepen ze 
heel goed wat die klasse nodig had. Van de andere kant werden ze 
regelmatig onder druk gezet met verzoekschriften van diezelfde 
burgerij. Daar komt bij dat de aanstelling van het plaatselijk bestuur 
in bepaalde steden via verkiezingen verliep. Dat deed zich met name 
voor in Gelderland en Overijssel – een aanpak die aan het eind van 
de achttiende eeuw ook in het Westen werd gepropageerd. 

Dit alles wijst op een politieke habitus die nogal verschilt van 
landen of gebieden waar zich een sterke aristocratie ontwikkelde. 
Daar overweegt vaak de meer autoritaire werkwijze, waarbij een 
vorst of machthebber zijn wil met behulp van de staat aan een bevol-
king kan opleggen. De Nederlandse werkwijze is relatief egalitair, in 
die zin dat alle betrokkenen bij de besluitvorming een stem hebben. 
Dat streven is tot op heden merkbaar, en niet alleen op politiek ge-
bied. We treffen het ook aan in kleine organisaties, zoals bedrijven, 
scholen en ziekenhuizen, en zelfs in gezinnen. 

4. Stoffelijkheid, zakelijkheid en maakbaarheid

Dat Nederland van oudsher aandacht voor de stoffelijke kanten van 
het leven had, is in de voorgaande hoofdstukken op meerdere punten 
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naar voren gekomen: allereerst in het hoofdstuk van Haroon Sheikh, 
waarin hij een geopolitiek perspectief hanteert, en verder in dat van 
Heidi de Mare over duurzaam samenleven in de vroegmoderne tijd. 

Sheikh wijst erop dat de ligging en ecologische gesteldheid van 
ons land verstrekkende gevolgen had. Niet alleen omdat de bewo-
ners zich voortdurend tegen het zeewater moesten beschermen, 
maar ook omdat het ging om een vruchtbare rivierdelta waar klei 
en slik voor een relatief productieve landbouw zorgden. De Neder-
landers waren steeds in de weer met zaden en gewassen om zich 
later te gaan toeleggen op het verbeteren van de veestapel, waardoor 
ze konden uitgroeien tot specialisten op het gebied van zuivelpro-
ductie. Deze aandacht voor (de mogelijkheden van) het natuurlijke 
milieu kreeg extra betekenis toen de Hollandse steden in omvang 
toenamen en de vraag naar producten van land- en tuinbouw zich 
aanzienlijk uitbreidde. 

Men is die ervaringen en vaardigheden blijven ontwikkelen, met 
als gevolg dat de agrarische sector van het huidige Nederland een 
van de meest innovatieve en concurrerende ter wereld is. Daaraan 
wordt ook bijgedragen door Wageningen University en vergelijk-
bare kennisinstellingen, die in de meest letterlijke zin de stoffelijke 
dimensie van het bestaan vooropstellen. Overigens beperkten de 
genoemde inspanningen zich niet tot de levende natuur: Nederland 
bleef ook zijn kennis van zaken op het gebied van dijkenbouw, in-
polderen, baggeren en watermanagement ontwikkelen. De in Delft 
opgeleide ingenieurs worden wereldwijd om advies gevraagd bij pro-
blemen die verband houden met wateroverlast of energie, en het-
zelfde gaat op voor bedrijven als Boskalis of Deltares. Met andere 
woorden: de aandacht voor het stoffelijke mag in Nederland dan wel 
uit nood geboren zijn, deze heeft inmiddels kunnen uitgroeien tot 
een element waar menig Nederlander trots op is.

Dit geldt minstens even sterk voor de wijze waarop de aandacht 
voor het stoffelijke in onze Gouden Eeuw vorm kreeg – een onder-
werp dat werd belicht door Heidi de Mare. De toenmalige schilders 
legden grote belangstelling aan de dag voor alledaagse situaties, 
voorwerpen en handelingen, en dan met name voor de meest zicht-
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bare kant ervan. Zij bekwaamden zich erin om zaken als handen, 
vruchten, stoelen en textiele voorwerpen zó te verbeelden dat ze net 
echt leken. Daartoe onderzochten ze de werking van het licht en 
het functioneren van de menselijke waarneming – een werkwijze die 
verwantschap heeft met de manier waarop destijds onderzoek naar 
de natuur werd gedaan. 

Die benadering kwam bovendien terug in de wijze waarop Jacob 
Cats het huwelijk van man en vrouw beschreef. Het ging er vol-
gens hem om te begrijpen dat beide partijen van nature anders zijn, 
om vervolgens samen te streven naar een zeker evenwicht dat niet 
alleen de basis vormt voor een vruchtbare relatie, maar ook voor 
een gezond en duurzaam huishouden. In Cats’ Houwelick komen 
uiteenlopende onderwerpen betreffende het huwelijk aan bod, zoals 
de taakverdeling tussen man en vrouw, de bereiding van voedsel en 
een gezonde levenswijze. Volgens De Mare was Cats niet de mora-
list die men later van hem heeft gemaakt, maar juist een realist die 
schrijft over alledaagse vraagstukken en praktische adviezen geeft, 
zich daarbij vooral richtend op vrouwen. Ook voor deze vaardighe-
den geldt dat ze bleven doorwerken in de Nederlandse geschiedenis. 

De aandacht voor het zichtbare leverde vanaf de negentiende 
eeuw opnieuw een reeks befaamde schilders op, zoals Van Gogh 
en Mondriaan, en bracht in de twintigste eeuw grote fotografen, 
filmers en documentairemakers voort. Medische, pedagogische en 
morele adviseurs bleven evengoed doorwerken, wat na de Tweede 
Wereldoorlog uitmondde in een even praktische als verlichte om-
gang met vragen over huwelijk en gezinsleven. 

5. Veiligheid, regulatie en bescherming

Daarmee komen we bij een vierde kernkwaliteit van Nederland: vei-
ligheid. Dit begrip wordt niet alleen in de sociale wetenschappen 
en de filosofie opgevat als het tegendeel van vrijheid, maar ook in 
het dagelijks leven en in de politiek. Alsof elke stap die men in de 
richting van meer vrijheid zet ten koste gaat van veiligheid, en om-
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gekeerd. Maar het zou beter zijn om – zoals Ad Verbrugge in zijn 
bijdrage betoogt – te begrijpen dat beide kwaliteiten bij elkaar horen. 
Dat geldt voor de polder en meer algemeen voor elk gebied dat een 
ambivalente relatie met het water onderhoudt. 

De zee biedt kansen, maar vormt ook een permanent gevaar 
waartegen men zich door middel van dijken, sloten, sluizen, dam-
men en afwateringen moet beschermen. Nederland heeft zich altijd 
moeten verdedigen tegen het gevaar van overstromingen en door-
braken, en dat heeft zich niet alleen geuit in materiële vorm; het had 
ook een zekere mentaliteit tot gevolg om eventuele rampen voor te 
zijn. Dit betekent onder meer dat we bij zaken als dijkenbouw en wa-
terbeheer sterk op de toekomst zijn gericht. Het betekent bovendien 
dat Nederlanders zich tegen allerlei risico’s verzekeren. 

Deze gewoonte drong zelfs door tot de religieuze sfeer, zoals 
blijkt uit de manier waarop de verzuiling vorm kreeg. De zuilen 
waren óók een poging om zich af te schermen tegen de al dan niet 
vermeende gevaren van een moderne maatschappij. Ze organiseer-
den een afgebakende ruimte waarin men als geestverwanten onder 
elkaar kon zijn. Keerzijde was dat geloofsverschillen al snel leidden 
tot afsplitsing en het verketteren van andersdenkenden. Wat dit 
betreft bestaat er dus een opvallende gelijkenis tussen het polder-
landschap met zijn vele op zichzelf gerichte gemeenschappen en het 
mentale landschap, dat nog steeds een sterke hokjesgeest laat zien. 
Op beide vlakken zochten Nederlanders de geborgenheid van een 
thuisbasis, een domein dat men als het eigene herkende en waaraan 
men sterker was gehecht dan de stoere pose van wereldveroveraar of 
handelsreiziger suggereert. Het bewijs daarvan wordt geleverd als 
die basis wordt bedreigd door internationale turbulentie en we het 
gevoel krijgen dat we oude zekerheden kwijtraken.

De behoefte bij de Nederlander aan stabiliteit en veiligheid komt 
eveneens tot uiting in het bekende feit dat de zaken in ons land vaak 
goed geregeld zijn. Het is vooral de overheid die daarop let. Volgens 
Tineke Cleiren is er in de loop der jaren een gigantische hoeveel-
heid regels ingesteld die ervoor moeten zorgen dat alles op de juiste 
manier verloopt. Aanvankelijk werd vooral het strafrecht daarvoor 
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ingezet, maar sinds enkele decennia draagt ook het bestuursrecht 
eraan bij. Daarbij valt op dat onze behoefte aan regulatie niet al-
leen het openbare leven raakt, maar ook doordringt tot belangrijke 
bedrijfsprocessen en een fors gedeelte van ons privéleven. Dat bete-
kent echter niet dat het toepassen van die regels op een mechanische 
manier verloopt. 

Het functioneren van de wetgeving op het gebied van eutha-
nasie laat bijvoorbeeld zien dat dit juist niet gebeurt. Die wetge-
ving werd mogelijk omdat het Openbaar Ministerie hier, vergele-
ken met andere landen, een grote autonomie bezit. Zo kan het bij 
de vervolging van delicten tot op zekere hoogte een eigen beleid 
voeren. Dat gebeurde onder meer toen er gevallen van euthanasie 
bekend werden die men volgens de wet zou moeten vervolgen, ter-
wijl men zag dat de betrokken artsen op een gewetensvolle manier 
te werk waren gegaan. Om dit probleem op te lossen, ging men in 
samenspraak met professionals over tot het opstellen van zorgvul-
digheidsregels waarbinnen euthanasie toelaatbaar werd. Dit is een 
bijzondere werkwijze waarbij de drie machten van de rechtsstaat 
zodanig samenwerken dat (het toepassen van) de wet wordt afge-
stemd op maatschappelijke ontwikkelingen. Het is tegelijkertijd een 
werkwijze die bij alle betrokkenen een hoog normbesef vooronder-
stelt. Mede daarom is er heel wat af te dingen op het gebruikelijke 
beeld van ons land als permissive society. Nederlanders hanteren in 
het onderlinge verkeer behoorlijk strikte normen, zoals we ook op 
internationaal gebied graag de betekenis van rechtsregels en ver-
dragen mogen benadrukken.

6. Eerlijkheid, geweten en geloofsleven

Gegeven de snelheid waarmee het proces van secularisering zich in 
Nederland heeft voltrokken en de omvang die dit inmiddels heeft 
bereikt, lijkt het vreemd om onze samenleving als christelijk te zien. 
Het kan daarom geen kwaad te herinneren aan de befaamde the-
se van Max Weber die meende dat de protestantse ethiek de basis 

Waartoe is Nederland op aarde boek 1.indd   315 13-12-17   15:15



316 g a br iël va n den br i n k

vormt van het arbeidsethos dat de kapitalistische wereld kenmerkt, 
los van de vraag of men als kapitalist in God gelooft of niet. Omdat 
we beseffen dat deze these omstreden is, stellen we met betrekking 
tot Nederland een variant voor. 

Ons idee is dat christelijke waarden en gewetensvorming nog 
altijd doorwerken in de wijze waarop (een groot deel van) de Neder-
landse bevolking reageert, wederom onafhankelijk van de vraag of 
men zichzelf nu wel of niet als gelovig beschouwt. Daarbij nemen we 
aan dat de kern van het christendom ligt in de boodschap dat Gods 
liefde zich tot ieder mens uitstrekt en dat mensen op een liefdevolle 
wijze met hun naasten moeten omspringen. Dat was de kern van de 
‘agapeïsche revolutie’ die in de eerste eeuwen van onze jaartelling de 
klassieke wereld veroverde en vanaf de vroege Middeleeuwen ook 
in Noordwest-Europa steeds meer invloed kreeg. Het gevolg was 
dat men zich de menselijke samenleving op een andere manier ging 
voorstellen. Men richtte zich niet op waarden die een tribale of feo-
dale maatschappij kenmerken, zoals macht, status en heroïek, maar 
op zaken als gewetensvorming, goede betrekkingen en de zorg voor 
zwakkeren. 

Die nieuwe moraal kreeg in de Lage Landen een relatief grote 
navolging, onder meer doordat de aristocratie hier zwak ontwikkeld 
was. Deze navolging uitte zich in de late Middeleeuwen onder meer 
in de Moderne Devotie en even later tijdens de Reformatie, die de 
betekenis van het individuele geweten benadrukte. Dit alles werkte 
eveneens door in de wijze waarop de burgerlijke cultuur in Neder-
land en omstreken vorm kreeg. Zowel in het religieuze als in het 
openbare leven ontwikkelde zich een moraal die grote waarde hecht 
aan zuiverheid, waarachtigheid en eerlijkheid. Een zuiver geweten 
betekent dat het verschil tussen innerlijke overtuiging en uiterlijk 
handelen zo klein mogelijk is. Waarachtigheid veronderstelt dat men 
iemands bedoelingen uit zijn gedrag kan afleiden. Die houding tref-
fen we in het tegenwoordige Nederland nog altijd aan. Niet voor 
niets noemen we eerlijkheid onze voornaamste waarde. Anderen 
mogen ons dan onbehouwen of bot vinden, zelf geloven we dat de 
waarheid boven alles gaat.
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Er zijn ongetwijfeld lezers die vinden dat we te ver gaan door 
te suggereren dat de christelijke moraliteit tot op heden doorwerkt. 
Ze kunnen aanvoeren dat christenen in ons land nog slechts een 
minderheid vormen en dat de meeste Nederlanders andere idealen 
aanhangen – als ze überhaupt nog idealen aanhangen, want ook dat 
laat zich op basis van veel commentaren betwijfelen. Ons antwoord 
daarop zou zijn dat gewetensvrijheid in elk geval een beslissend ken-
merk van de Republiek vormde. De grote betekenis van het geweten 
wordt ook verwoord in het Wilhelmus, een tekst die niet altijd goed 
begrepen wordt en waaraan Herman Vuijsje in De Groene Amster-
dammer van 30 augustus 2017 een verhelderende beschouwing heeft 
gewijd. Het gaat volgens hem niet om een lofzang op volk of vader-
land, maar om een geloofsbelijdenis die de gehoorzaamheid aan God 
en het eigen geweten belangrijker acht dan het dienen van welke 
wereldlijke vorst of overheid dan ook. 

Dat nam men na de Opstand tegen Spanje wel degelijk serieus. 
Mede daarom bood de Republiek een ongekende geloofsvrijheid, 
zochten kritische geesten er hun toevlucht en konden hier boeken 
verschijnen die elders taboe waren. Het bewees dat iedereen zijn ei-
gen inzichten, waarden of idealen mocht koesteren, zolang de open-
bare orde maar werd gerespecteerd. Overigens zorgde dat laatste wel 
voor praktische beperkingen, waardoor het nog geruime tijd duur-
de voordat alle geloofsrichtingen hun waarden en waarheden in het 
openbare leven konden uitdragen. 

Het valt niet te ontkennen dat de inbreng van kerkelijke zijde de 
afgelopen halve eeuw is afgenomen, maar daaruit volgt niet dat Ne-
derlanders geen hogere waarden meer aanhangen. Eigen onderzoek 
van enkele jaren terug heeft laten zien dat de meeste Nederlanders 
geestelijke idealen nastreven. Het klopt dat er inmiddels een grote 
diversiteit aan idealen is en dat dit bij gelegenheid tot heftige dis-
cussies leidt. Maar dat was niet minder het geval bij de Reformatie 
en vervolgens in de Republiek, en het lijkt ons ook niet in strijd met 
de these dat Nederland sterk is gevormd door het christendom. Dat 
wordt bevestigd als men deze idealen meer inhoudelijk beziet, want 
dan blijkt dat velen nog altijd geïnspireerd worden door oude waar-
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den als naastenliefde, wereldvrede en gerechtigheid, ook al zullen zij 
deze toepassen op nieuwe problemen, zoals milieuvervuiling, men-
senhandel of discriminatie. 

7. Zorgzaamheid, gemeenschap en civil society

We zagen dat de christelijke traditie sterk heeft doorgewerkt in onze 
samenleving, maar daarmee is nog niets gezegd over de institutione-
le vorm van die doorwerking. Die vorm is echter van belang omdat 
de zachte krachten van het christendom haaks stonden op de feodale 
en tribale waarden die tot in de Middeleeuwen dominant waren. 
Met name Govert Buijs heeft uitgelegd dat de ‘agapeïsche revolutie’ 
een eigen institutionele vormgeving nodig had om te kunnen door-
zetten. Het waren in eerste instantie kloosters die daarvoor zorgden, 
maar op een zeker moment begonnen overal in Noordwest-Europa 
ook andere vormen te ontstaan. Denk aan de vele christelijke leefge-
meenschappen, begijnhoven, verenigingen en genootschapen die in 
een stedelijk milieu tot bloei kwamen. Men ontdekte dat menselijk 
samenleven niet altijd een staat, vorst of politieke machthebber no-
dig heeft. Deze wijze van organiseren werd voor het eerst doordacht 
bij Althusius. Hij zag de vrije associatie als een natuurlijk fenomeen 
dat geen statelijke of ‘hogere’ rechtvaardiging behoeft. 

In de negentiende eeuw zou Alexis de Tocqueville die gedachte 
opnieuw oppakken (maar dan in relatie tot Amerika), en tegen het 
einde van de eeuw zou Abraham Kuyper haar omzetten in een be-
ginsel dat hij ‘soevereiniteit in eigen kring’ noemde. De huidige term 
civil society verwijst naar dezelfde verschijnselen. Het gaat daarbij 
namelijk om een sfeer waarin burgers zich op vrijwillige basis aan-
eensluiten en samen de realisatie van publieke waarden nastreven. 
Die sfeer kwam in Nederland sterk tot ontwikkeling en heeft nog 
altijd veel betekenis. Dat blijkt onder meer uit de bijdrage die Steven 
de Waal leverde, al gebruikt hij weer een eigen term door te spreken 
van ‘maatschappelijke ondernemingen’. Hij doelt daarmee op initi-
atieven van particuliere burgers die maatschappelijke noden willen 
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lenigen. Dat streven deed zich vanaf de negentiende eeuw voor bij 
volkshuisvesting, verzekeringen en andere publieke diensten. Ge-
meenschappelijk aan al deze organisaties is dat ze een andere dyna-
miek kennen dan die van staat of markt, en de voortzetting zijn van 
tradities die al in de Middeleeuwen vorm kregen. 

De kern van die traditie omschreven we als zorgzaamheid, en 
dat is bij uitstek van toepassing op de organisaties die deel uitma-
ken van de civil society. Deze berusten op persoonlijke betrekkingen 
waarin enerzijds fundamentele gelijkwaardigheid bestaat, terwijl 
er anderzijds een vorm van ongelijkheid aan de orde is. Het gaat 
om de situatie waarin een persoon voor zijn of haar welbevinden is 
aangewezen op de steun van iemand anders. Dat kan het geval zijn 
in de gezondheidszorg (patiënt en arts), de sport (speler en trainer) 
of bij het onderwijs (leerling en onderwijzer), en impliceert altijd 
een bepaalde kwetsbaarheid, omdat er sprake is van een eenzijdi-
ge afhankelijkheid. Die bereidheid om te zorgen spreekt niet voor 
zich. Daarom doen deze associaties dienst als een ruimte waar men 
die vaardigheden kan beoefenen. Het voordeel daarvan is dat het op 
den duur maatschappelijk vertrouwen genereert. Het zorgt ervoor 
dat scheidslijnen van klasse of etniciteit worden doorbroken en dat 
de eigen kring tot gemeenschapsvorming komt. Het stelt de aldus 
gevormde gemeenschappen bovendien in staat om een herkenbare 
bijdrage aan de publieke zaak te leveren. 

Dat deed zich in ons land voor tijdens de verzuiling, een tijd die 
vaak in negatieve termen wordt omschreven, maar die men even-
goed kan opvatten als een periode van publiek engagement. Dat de 
organisatorische vorm van die episode voorbij is, betekent niet dat 
maatschappelijk engagement en zorgzaamheid eveneens verdwenen 
zijn. De afgelopen tien jaar hebben juist een opmerkelijke bloei van 
nieuwe initiatieven laten zien waarbij particuliere burgers zich op-
nieuw inzetten voor publieke waarden. Ze maken dan wel gebruik 
van moderne middelen (zoals informatietechnologie en sociale me-
dia), maar voor het overige komen ze voort uit een inmiddels klas-
sieke motivatie. Het gaat om private burgers die zich als vrijwilliger 
om de publieke zaak bekommeren, niet alleen omdat de samenleving 

Waartoe is Nederland op aarde boek 1.indd   319 13-12-17   15:15



320 g a br iël va n den br i n k

hun zorgen baart, maar ook omdat ze graag voor hun medemensen 
willen zorgen.

8. Slot

Het is niet mogelijk om in een samenvatting als deze recht te doen 
aan alle denklijnen die in onze bundel zijn uitgezet. Het zou zelfs 
storend zijn, omdat filosofische reflectie veronderstelt dat lezers zelf 
nadenken. Maar we hebben inmiddels wel een meer inhoudelijk idee 
gegeven van onze nationale eigenheid. Daarvan uitgaande willen we 
duidelijk maken waartoe Nederland op aarde is, het onderwerp van 
ons slothoofdstuk. 
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Monique Kremer is hoogleraar Actief Burgerschap aan de 

Universiteit van Amsterdam en tevens senior-onderzoeker 

bij de wrr. Ze houdt zich bezig met vraagstukken rond zorg, 

arbeid, migratie en de verzorgingsstaat. We spraken met haar 

over dit laatste onderwerp.

Een stelsel dat je voortdurend aanspreekt op solidariteit zorgt 

ervoor dat je meer solidariteit opbrengt en ervaart. Dat blijkt 

althans uit Europees vergelijkend onderzoek. Misschien is die 

verzorgingsstaat er vroeger om heel andere redenen gekomen, 

maar vanaf het moment dat ze functioneert, ga je meer om 

mensen geven dan degenen van wie je sowieso al houdt. 

Daarnaast is een zeker eigenbelang de basis van solidariteit. 

Dat was volgens De Swaan de belangrijkste aanjager van 

sociale zekerheid in Europa. Mensen zijn afhankelijk van 

elkaar geworden. Dat hebben we nu wereldwijd. Denk aan 

klimaatverandering of dierenziekten. Ik denk dat welbegrepen 

eigenbelang kan helpen om solidair te zijn, maar het zal 

nooit genoeg zijn. Je moet een of andere vorm van altruïsme 

aangeleerd krijgen. 

En er zijn natuurlijk ook wel grenzen aan die verzorgingsstaat. 

Ik geloof niet dat je zaken als welbegrepen eigenbelang en 

altruïsme over de hele wereld uit kunt smeren. Bovendien moet 

je die twee zaken wel zelf kunnen ervaren. Dat is het probleem 

van de Nederlandse verzorgingsstaat. Ervaar jij nog wel dat die 

verzorgingsstaat er is voor jou? Als ik me zorgen maak over de 

toekomst, dan is het vooral omdat niet iedereen meer gelooft 

dat die staat je zal helpen op momenten dat het misgaat. Als 

burgers dat gevoel überhaupt nog hebben: veel mensen hebben 

minder het idee dat ze kwetsbaar zijn. Verder zie je gevoelens 

van dankbaarheid afnemen. 
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Het verhaal moet dus anders verteld worden, het menselijk 

gezicht van de verzorgingsstaat moet weer getoond worden. 

Wij zijn niet allemaal rationele, calculerende burgers. Mensen 

worden juist meer claimerig door het juridische discours. Ik 

vind dat wel belangrijk, omdat het hun een zekere waardigheid 

verschaft, maar het nadeel is dat je mensen het idee geeft ergens 

recht op te hebben, terwijl dat recht je door je medemensen 

wordt gegund. 

Intussen blijft het beleid sterk gericht op de calculerende 

burger, op mogelijk misbruik en fraude. We maken onze 

verzorgingsstaat graag zo sober mogelijk. Bovendien laat de 

transparantie voortdurend zien wie wat gebruikt. Dat zorgt 

ervoor dat we met andere ogen naar onze medeburgers gaan 

kijken: krijgen anderen misschien meer dan ik? Moet daar niet 

wat meer gekort worden?

We willen graag dat iedereen gelijke kansen heeft, maar in 

hoeverre zijn gelijke uitkomsten ook een onderwerp? Ik dacht 

nooit dat dat zo belangrijk was, maar ik ben daar anders over 

gaan denken. Veel gevoelens van erkenning hangen daarmee 

samen. Iets meer gelijkheid in termen van waar je woont, wat je 

politiek te zeggen hebt enzovoort is nodig om de boel bij elkaar te 

houden. Ik denk dat Nederland verlangt naar een goede omgang 

met elkaar waarin we niet in kleine segmentjes opgedeeld 

worden. 

Onze arbeidsmarkt veronderstelt dat wij goed met elkaar 

kunnen samenwerken en het beste uit ieder mens halen. Als je 

wilt dat die economie goed draait, dan moet je niet al te grote 

verschillen hebben en ervoor zorgen dat mensen met elkaar 

blijven communiceren.

Ik geloof niet dat Nederland gepolariseerd is of dat er slechts 

twee kampen zijn. Ik zie veel kleurschakeringen, zowel aan de 
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kant van allochtonen als die van autochtonen. Ik maak mij 

zorgen over de uitersten en over mensen die opgesloten zitten in 

hun eigen gelijk. Die laatsten vindt je zowel aan de kant van de 

migranten als aan de kant van de autochtonen. Als mensen te 

veel vanuit hun eigen geloof redeneren, dan hebben we een groot 

probleem. Volgens mij doen de meeste mensen in Nederland dat 

trouwens niet. 

Inmiddels zijn we wel supergeprikkeld geraakt. Een Engelse 

collega van mij zei eens dat we allemaal door de zon verbrand 

lijken. Je hoeft maar iets aan te raken en het doet meteen zeer. 

Onze samenleving is snel geraakt, zeker als het over gevoelige 

thema’s zoals gelijkheid, identiteit of discriminatie gaat. Het 

incasseringsvermogen is erg gering. 

Wat ik een prima ontwikkeling vind is het ontstaan van zo’n 

partij als denk. Je kunt het wel of niet eens zijn met hun 

politieke programma, maar ze eigenen zich het politieke domein 

wel toe. Daar ben ik heel erg voor. Ik vind alleen dat de vertolkers 

van het ongenoegen vaak geen goede afspiegeling zijn van wat 

er maatschappelijk leeft. Ik wens pvv-aanhangers een betere 

vertolker toe, en voor denk geldt eigenlijk hetzelfde. 

Er mag wel meer ruimte komen voor de professionals, zodat 

hun optreden een menselijker gezicht krijgt. Dat betekent ook 

het toestaan van verschillen. Onze thuiszorg is bijvoorbeeld 

geheel geritualiseerd. Is het echt goede zorg als je alleen de 

voorgeschreven handelingen verricht? Is onderwijs echt goed als 

iedereen aan allerlei Cito-scores moet voldoen? 

Tegelijkertijd neemt het verlangen naar benchmarks en 

transparantie ook van ‘onderaf’ toe. Veel mensen die betalen 

voor onze verzorgingsstaat, hebben een groot verlangen naar 

transparantie. De Cito-score wordt ingevoerd ter controle van 

de professional, maar ook omdat de burger de hele tijd wil zien 
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of hij waar voor zijn geld krijgt en waar zijn kind precies zit. In de 

thuiszorg kunnen de mantelzorgers meekijken in het systeem op 

internet. Ze weten wie er de volgende dag komt en hoe laat. 

We zijn te veel in termen van efficiëntie naar de verzorgingsstaat 

gaan kijken. Efficiëntie en rechten, allemaal dingen waar je niet 

tegen kunt zijn, maar ze vormen niet de hoofdwaarde van een 

verzorgingsstaat. Ik hoor vaak de vraag: welk systeem komt 

er na de marktwerking? We hebben dat decennialang gezien 

als oplossing voor vele kwalen, en nu wordt er gevraagd wat de 

volgende fase is. 

Ik denk dat we nieuwe collectiviteiten moeten vormen. Ons 

sociale zekerheidsstelsel is voor een groot deel gebaseerd 

op werkgevers en werknemers. We constateren dat andere 

elementen van onze verzorgingsstaat belangrijker worden, 

zoals zorgverlening en onderwijs. Daarin spelen werkgevers 

veel minder een rol. Verder zien we dat werkgevers vaker uit het 

buitenland komen. Ze zijn minder geïnteresseerd in de sociale 

component van onze sociale zekerheid. De vraag is dan: wie gaat 

de verzorgingsstaat dragen? 

Als je tien jaar geleden: ‘De onzekerheid is groot, kun je daar 

niet wat aan doen, overheid?’, dan zei men: ‘Daar zijn wij niet 

voor. Mensen moeten leren omgaan met die onzekerheid.’ Nu 

zie je een tegenbeweging. Burgers zeggen: ‘Wie moet het anders 

doen? Waar hebben we die overheid dan voor?’ Die kan veel meer 

doen, ook al is ze niet de enige organisatie die kan bijdragen aan 

solidariteit en samenhang in Nederland. 
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11. Waarde van een soepele 
identiteit

Welke bijdrage kan Nederland aan de 

wereld leveren?

Gabriël van den Brink & Haroon Sheikh

In hoofdstuk 1 is uitgelegd hoe we de vraag ‘waartoe is Nederland 
op aarde?’ opvatten en op een eigentijdse wijze willen beantwoorden. 
In de daaropvolgende hoofdstukken zijn meerdere denkrichtingen 
verkend waarbij wel een zekere overlapping optrad, echter zonder 
dat er een duidelijke samenhang zichtbaar werd. Die samenhang is 
in het voorlaatste hoofdstuk meer expliciet verwoord. Het bleek dat 
onze nationale eigenheid ten minste zes kwaliteiten telt, die elkaar 
permanent beïnvloeden. Op basis daarvan proberen we in dit slot-
hoofdstuk een antwoord te geven op de vraag die in de titel van ons 
boek besloten ligt. Maar eerst zullen we stilstaan bij de negatieve 
stemming die in veel landen merkbaar is en die een belangrijke voe-
dingsbodem vormt voor populisme en nationalisme.

1. Ondergang door wereldwijde wanorde

Een nationale gemeenschap kan zich op vele wijzen bedreigd voe-
len in haar voortbestaan. De meest voorkomende is dat ze door een 
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buitenlandse mogendheid wordt aangevallen of uitgedaagd, wat kan 
uitmonden in een regelrechte oorlog, maar ook in de situatie dat 
men door een vreemde overheerser wordt bezet of door een econo-
mische rivaal verslagen wordt. In dat soort gevallen komt het gevaar 
van buitenaf. 

De nationale gemeenschap kan echter ook op andere manieren 
worden ondermijnd, bijvoorbeeld als er interne spanningen op-
treden of als die zo groot worden dat ze niet langer te hanteren 
zijn. Dat kan uitlopen op burgeroorlog of de afscheiding van be-
paalde  groepen of landsdelen. Er treedt dan als het ware een hori-
zontale scheuring op, waarbij twee of meer bevolkingsgroepen te-
genover elkaar komen te staan. Die scheuring kan echter ook een 
verticale vorm aannemen, en wel in die zin dat grote delen van de 
bevolking het gezag van de heersende klasse verwerpen. Dat doet 
zich voor bij de klassieke revolutie en gaat in veel gevallen gepaard 
met geweld, al zijn er ook voorbeelden bekend van een vreedzame 
omwenteling. En ten slotte kan de ondermijning van een nationa-
le gemeenschap op een meer heimelijke wijze plaatsvinden, bij-
voorbeeld wanneer de eigen overtuigingen verdwijnen of wanneer 
groepen – en personen – die onmisbaar zijn voor nationale bloei 
wegtrekken. 

Toch is dit alles nauwelijks kenmerkend voor de situatie die wij 
tegenwoordig in het Westen meemaken. Hoewel bepaalde zaken zo-
als ideologische onenigheid en groeiende economische rivaliteit wel 
degelijk optreden, dringt zich in de meeste Europese landen een an-
dere ervaring op. Veel staten hebben het gevoel dat ze omspoeld en 
zelfs overspoeld worden door processen die de nationale eigenheid 
aantasten, die zich afspelen op een wereldwijde schaal, die elkaar 
over en weer versterken en vrijwel niet te stoppen zijn. Het gevoel 
een kwetsbaar eiland te zijn te midden van een onmetelijke zee waar 
een zware storm woedt.

Nederland heeft de nodige ervaring met dit soort situaties en 
heeft daar het een en ander van geleerd. Alvorens aan te geven wat 
die lessen zijn, kan het geen kwaad met een enkel woord te schetsen 
dat de metafoor van het door een woeste zee bedreigde eiland niet 
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overdreven is. Daarbij moeten we beseffen dat de situatie op zo’n 
eiland hoogst dubbelzinnig is, want enerzijds voelen de bewoners 
zich bedreigd door hevige winden en beukende golven, en anderzijds 
moeten ze vertrouwen op de getroffen voorzorgsmaatregelen zolang 
ze niet van het eiland af kunnen. Die dubbelzinnigheid is evengoed 
van toepassing op nationale gemeenschappen die zich vandaag de 
dag bedreigd voelen. 

Er zijn zeker drie processen die men kan aanmerken als vormen 
van wereldwijde turbulentie. Neem om te beginnen de gevolgen die 
voortvloeien uit een sterk toegenomen wereldhandel. Hoewel veel 
economen volhouden dat vrijhandel uiteindelijk in ieders voordeel 
is, worden heel wat landen in Europa geconfronteerd met de nade-
len van die ontwikkeling. Ze zien hun industriële productie vertrek-
ken naar andere werelddelen en verliezen de concurrentieslag met 
landen waar de levensstandaard beduidend lager is. Tegelijkertijd 
verplaatsen enorme kapitaalstromen zich met grote snelheid over 
de wereldbol, zonder dat men daar vanuit de nationale regering vol-
doende greep op heeft. Bovendien heeft het afschaffen van de bin-
nengrenzen in Europa een stroom van relatief goedkope buitenland-
se arbeidskrachten op gang gebracht, waardoor de eigen werknemers 
zich bedreigd voelen. En dan zwijgen we nog over de gevaren die 
voortkomen uit het proces van automatisering en die eveneens voor 
grote onzekerheid zorgen. Met andere woorden: menig land bevindt 
zich inderdaad in de situatie van een gebied dat wordt blootgesteld 
aan de hoge golven van economische dynamiek zonder dat men zich 
daartegen effectief beschermd voelt.

Verder zijn er bedreigende ontwikkelingen op het vlak van de 
nationale veiligheid. Hoewel we de afgelopen halve eeuw soms zijn 
opgeschrikt door terreurdaden en aanslagen, bestond lange tijd het 
idee dat politie en veiligheidsdiensten de situatie onder controle had-
den. Dat geloven we sinds de aanval op de Twin Towers in New 
York niet meer. Dat het machtigste land ter wereld op een zo’n ge-
nadeloze wijze werd getroffen door een groep fanatici uit het onder-
ontwikkelde Afghanistan maakte grote twijfels los, temeer omdat 
de genomen tegenmaatregelen weinig effectief waren. Sterker nog: 
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die maatregelen bleken averechts te werken, zoals de situatie in het 
Midden-Oosten illustreert.

Feit is dat Europa de afgelopen vijftien jaar getroffen is door een 
hele reeks van aanslagen die voor grote schrik en ontzetting hebben 
gezorgd, niet alleen omdat er honderden onschuldige burgers gedood 
en ernstig verwond werden, maar ook omdat we de motieven van 
de daders niet kunnen navoelen. Wij vinden deze gewelddaden uit 
naam van een religieuze traditie even onaanvaardbaar als onbegrij-
pelijk. Bovendien krijgen we de indruk dat deze terroristen niet tijdig 
worden gestopt en vrijelijk gebruik kunnen maken van de gangbare 
verkeersstromen. En dan zwijgen we nog van andere soorten van cri-
minaliteit, zoals drugshandel of cybercrime, die op een soortgelijke 
wijze profijt hebben van het feit dat de wereld vergeleken met vroeger 
tijden zowat grenzeloos geworden is. Ook daardoor hebben velen het 
gevoel te worden overspoeld door niet te controleren risico’s.

Ten slotte doet dat gevoel zich eveneens voor in de samenleving 
als zodanig, en dan vooral waar het gaat om demografische ontwik-
kelingen. Het is evident dat Europese landen altijd van doen heb-
ben gehad met vreemdelingen, om niet te zeggen dat het contact 
met vreemdelingen ons voordelen heeft gebracht. Maar deze groep 
vormde wel altijd een minderheid ten opzichte van de oorspronkelij-
ke bevolking, en de aanwezigheid van vreemdelingen was vaak van 
tijdelijke aard. 

Door twee processen is dat niet langer het geval. Sinds de komst 
van arbeidsmigranten met een niet-Europese achtergrond zijn deze 
een steeds groter deel van de bevolking gaan uitmaken, zodat de 
etnische en culturele diversiteit zich enorm verbreedde. In bepaalde 
(delen van) grote steden is die ontwikkeling al zo ver dat autoch-
tone inwoners er een minderheid vormen. Daar komt bij dat deze 
diversiteit goed zichtbaar is, waardoor het openbare leven een ander 
aanzien heeft dan enkele decennia terug. De tweede tendens is dat 
de laatste jaren vele vluchtelingen vanuit diverse crisisgebieden naar 
Europa kwamen, terwijl tevens een enorm aantal migranten de ris-
kante oversteek van Sahara en Middellandse Zee naar ons continent 
waagden in de hoop op een beter leven. Door beide ontwikkelingen 
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ontstaat gemakkelijk het beeld dat we worden overspoeld door een 
stroom vreemdelingen, waardoor nationale gemeenschappen onder 
druk komen te staan.

2. Polder als overlevingsstrategie

Dit alles maakt dat veel inwoners van nationale staten zich bedreigd 
voelen. De moeilijkheid is evenwel – en daar komen we bij de keer-
zijde van onze eilandmetafoor – dat ze niet weg kunnen. Ze zitten 
op allerlei manieren vast in een situatie die hen gevangen houdt en 
kunnen die nauwelijks veranderen. We noemen een paar elementen 
die daaraan bijdragen. 

Om te beginnen liggen de geopolitieke omstandigheden goed-
deels vast. Nationale staten nemen nu eenmaal een eigen positie op 
de wereldkaart in, en dat heeft onvermijdelijk gevolgen. Bepalend 
voor de positie van Nederland is bijvoorbeeld dat het een waterrijke 
delta aan de rand van het Europese vasteland is, met aan de ene kant 
de Noordzee die ons een open toegang naar de wereld biedt en aan 
de andere kant het continent dat als achterland fungeert. Die positie 
maakt dat we in tal van opzichten een doorvoerhaven zijn, met als 
gevolg dat allerlei vormen van turbulentie sterk bij ons doorwerken. 
Daaraan valt niet veel te doen.

Hetzelfde geldt voor het staatsbestel dat zich hier gevormd heeft. 
We zijn onderdanen van de Nederlandse staat, en die brengt, ook in 
een wereld die onderhevig is aan globalisering, nu eenmaal bepaalde 
eigenaardigheden met zich mee. Denk aan de inrichting van ons 
kiesstelsel, waardoor elke regering is aangewezen op een coalitie van 
meerdere partijen en er slechts zelden echte wijzigingen in het beleid 
voorkomen. Het geldt ten slotte ook voor bepaalde sociale en cultu-
rele waarden die vanuit het verleden worden aangereikt en die wij 
Nederlanders niet kunnen prijsgeven zonder het gevoel te krijgen 
dan wij onszelf verloochenen. 

Op al die punten blijken we gehecht te zijn aan het ruimtelijke, 
historische en normatieve bouwwerk dat we ‘Nederland’ noemen en 
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dat we graag behoeden voor overstromingen – niet alleen in materi-
eel, maar ook in economisch, demografisch en maatschappelijk op-
zicht. We zien dat deze moeilijke situatie ook voor andere Europese 
landen geldt. Zoals gezegd voelen vele daarvan dat er wereldwijde 
turbulentie gaande is waarop ze maar beperkt kunnen inspelen. Wat 
zou men in een dergelijke situatie kunnen doen? Een eerste ant-
woord op die vraag wordt mogelijk wanneer we de gedachte van 
het bedreigde eiland vervangen door iets wat erop lijkt, namelijk de 
polder die te kampen heeft met een woeste zee. Wij denken dat de 
rijke ervaring die Nederland heeft opgedaan met het leven in der-
gelijke polders ook voor anderen waardevol kan zijn. In het vorige 
hoofdstuk is uiteengezet hoe die ervaringen in de loop van een lange 
geschiedenis zes kenmerkende kwaliteiten hebben voortgebracht. 
We stippen ze omwille van ons betoog nog even aan. 

De eerste is dat vrijheid, openheid en beweeglijkheid hier grote 
betekenis hebben. We zijn sterk gericht op handel, zeevaart, vervoer 
en wereldwijde netwerken. Die nadruk op verkeer geldt niet alleen 
het buitenland, want ook in eigen land is beweeglijkheid van groot 
belang, waarbij we zowel doelen op ruimtelijke en economische als 
op sociale en culturele mobiliteit. Een tweede kwaliteit is samen-
werken op basis van gelijkwaardigheid. Dat kwam onder meer tot 
uitdrukking in de politieke cultuur van de Republiek en bepaalt nog 
steeds de wijze waarop maatschappelijke actoren elkaar bejegenen. 
Aristocratische of autoritaire neigingen roepen een afwijzende reac-
tie op. In de derde plaats noemden we de aandacht voor het stoffe-
lijke. Dat had onder meer betrekking op aardse zaken als ecologie, 
voedsel en watermanagement, en kwam eveneens naar voren in de 
aandacht die men in de Gouden Eeuw had voor de zichtbaarheid van 
alledaagse dingen en de manier waarop men een duurzaam huwelijk 
kan inrichten. 

Ten vierde was er onze behoefte aan veiligheid. Die is deels te-
rug te voeren op onze voortdurende worsteling met de zee en werkt 
door in het sociale leven. We zoeken geborgenheid in eigen kring 
en zijn geneigd om anderen als een mogelijk gevaar te zien. Ons 
streven naar risicobeheer heeft ertoe geleid dat we het leven aan vele 
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regels hebben onderworpen. Ter aanduiding van de vijfde kwali-
teit spraken we van eerlijkheid. Het is voor ons van belang dat we 
de stem van ons geweten volgen en in het openbaar voor onze me-
ning kunnen uitkomen. De afstand tussen innerlijke overtuiging en 
uitwendig handelen mag niet te groot worden. Het is waar dat we 
inhoudelijk bezien diverse idealen najagen, maar daaruit volgt niet 
dat we een ander onze eigen waarden mogen opleggen. De laatste 
door ons genoemde kwaliteit was zorgzaamheid. We vatten haar op 
als de neerslag van het christelijke gebod tot naastenliefde, daarbij 
aannemend dat dit gebod ook wordt gevoeld door mensen die niet 
gelovig zijn. Dat laatste vormt geen probleem, omdat samenleven in 
de polder weliswaar zorg voor anderen veronderstelt, maar niet dat 
iedereen dezelfde ideeën heeft.

Met deze beknopte typering van onze nationale eigenheid moeten 
we volstaan. We willen niet beweren dat deze opsomming volledig 
is en laten ons evenmin uit over de vraag welk van de zes genoemde 
elementen het zwaarst weegt. Wat ons betreft is de Nederlandse iden-
titeit geen homogeen geheel, laat staan een verzameling van waarden 
die nooit zullen veranderen. Van de andere kant is het veel meer dan 
een toevallig samenraapsel waarvan men zich gemakkelijk kan losma-
ken of dat men naar eigen voorkeur kan aanpassen. We beschouwen 
deze identiteit als iets wat door de tijd heen werd gevormd en wat 
voor de toekomst een bepaalde opgave impliceert. 

Overigens sluit deze zienswijze aan bij de overwegingen die in 
het eerste hoofdstuk zijn verwoord. We stelden dat kenmerken van 
nationale eigenheid vooral herkenbaar moeten zijn op collectief ni-
veau. Wij beweren dus niet dat alle individuele Nederlanders waar-
den als vrijheid of eerlijkheid van groot belang vinden, want per 
persoon en per sociale groep treden soms aanzienlijke verschillen 
op. Wat wij beweren, is dat onze eigenheid wordt bepaald door een 
specifieke mix van dat soort motieven en dat het daaruit voortvloei-
ende geheel Nederland van andere landen onderscheidt. We stelden 
eveneens dat deze motieven niet zozeer doorwerken op het niveau 
van de hogere cultuur, maar op dat van alledaagse omgangsvormen 
en gedragingen. Wanneer ons streven naar veiligheid of zorgzaam-
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heid inderdaad belangrijk is, dan moet dat van invloed zijn op onze 
dagelijkse ervaringen, vaardigheden en waarderingen. 

Ten slotte stelden we dat deze mengeling van kwaliteiten geen 
monolithisch geheel vormt. Er treedt van tijd tot tijd spanning op 
tussen de verschillende componenten. Het betekent dat onze eigen-
heid geen onveranderlijk gegeven is. We moeten onze verschillende 
ambities voortdurend tegen elkaar afwegen en onszelf de vraag stel-
len welke maat we aanhouden bij het najagen ervan. Daarbij spreekt 
het bereiken van een stabiel evenwicht allerminst voor zich. Om 
dat te laten zien lopen we de verschillende kwaliteiten nogmaals na, 
daarbij aangevend welke kritische opmerkingen er door onze experts 
bij zijn geplaatst. 

3. Ambivalentie van vrijheid, gelijkheid en veiligheid

Een eerste probleem is gerelateerd aan marktwerking. De discussie 
daarover kent vaak twee kampen, waarbij het eerste denkt dat de 
markt veel (zo niet alle) economische vragen kan oplossen, terwijl 
het tweede meent dat marktwerking vaak (zo niet altijd) schadelijke 
effecten heeft. Bas van Bavel laat echter zien dat voor beide stand-
punten iets te zeggen is. Hij betoogt – meer specifiek – dat het ont-
staan van een markteconomie in eerste instantie positief uitwerkt, 
omdat het alle actoren vrijheid biedt. Later ontstaat een bovenlaag 
die een onevenredig groot deel van het maatschappelijk vermogen 
in handen krijgt, zodat de andere actoren hun situatie zien verslech-
teren. Dat gebeurde wat Nederland betreft in de zeventiende eeuw, 
een tijd die zich kenmerkte door enorme economische verschillen. 

Datzelfde lijkt van toepassing op de huidige situatie, al kost het 
even moeite om dat te zien. Zolang het gaat om de inkomensver-
schillen is Nederland een redelijk egalitaire maatschappij. Tegelij-
kertijd blijken de vermogens zeer ongelijk verdeeld, en die ongelijk-
heid neemt als gevolg van marktwerking nog altijd toe. Overigens 
doet dit verschijnsel zich voor in de hele wereld, wat wordt weer-
spiegeld in de interesse voor de publicaties van de econoom Thomas 
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Piketty. Het is een fenomeen dat veel Nederlanders zorgen baart en 
onderstreept dat de door ons gekoesterde vrijhandel evidente scha-
duwzijden heeft.

Een gerelateerde kwestie is in hoeverre men marktwerking bui-
ten het economische domein moet toepassen. Verschillende door 
ons geraadpleegde experts lieten zich daar kritisch over uit. In de 
gezondheidszorg is harde concurrentie minder wenselijk (Gunning). 
Een verzorgingsstaat die zich baseert op calculerende burgers roept 
juist averechtse effecten op (Kremer). De ict-sector komt niet aan 
fundamentele vragen toe wanneer onderlinge concurrentie leidend 
is (Prins). Sommige vormen van publieke dienstverlening zijn voor 
de staat zo wezenlijk, dat je ze niet moet vermarkten. Daarbij valt 
op dat Nederland geruime tijd het beste jongetje van de klas heeft 
willen zijn (De Moor). Hoe het ook zij: de suggestie is dat het be-
vorderen van marktwerking nogal is doorgeschoten. Wat dat betreft 
wenst menigeen een evenwichtiger benadering.

Niet alleen vrijheid maar ook ons streven naar gelijkheid brengt 
problemen met zich mee. Het verlangen naar samenwerking op basis 
van gelijkwaardigheid is in Nederland zo sterk dat leiderschap slecht 
uit de verf komt. Dat is althans de opvatting die Steven de Waal 
naar voren bracht. Van links tot rechts kiezen de meeste politici voor 
een technocratische stijl van optreden, waarbij persoonlijke en ge-
voelsmatige elementen op de achtergrond blijven. De moeilijkheid is 
evenwel dat zaken als retorica, strijdbaarheid, charisma en persoon-
lijke moraal van oudsher een voorname rol bij leiderschap spelen, 
en dat wordt alleen maar sterker door de invloed van digitale media. 
De ongekend snelle opkomst van een politicus als Pim Fortuyn on-
derstreept dat het gezag van behoedzaam opererende bestuurders 
onderhevig is aan erosie. Dat blijkt ook uit succesvolle kometen als 
Donald Trump en Emmanuel Macron. Zij wijzen op een nieuwe 
dynamiek in de publieke sfeer, waarbij niet het verstand maar het 
gevoel, niet de procedure maar de persoon en niet het compromis 
maar radicaliteit bepalend zijn. 

De behoefte daaraan is ook merkbaar in de private sector. Mede 
daarom beklaagt Marjan Minnesma zich over het gebrek aan lei-
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derschap waar het gaat om de energietransitie. Het kost Nederland 
moeite om een langjarig beleid en een heldere visie te ontwikke-
len, en als men wel stappen zet, dan gebeurt dat steeds door on-
dernemende personen die initiatief tonen en risico’s nemen. Het 
 aannemen van die houding ligt in Nederland niet altijd voor de 
hand. Wie een uitgesproken mening heeft of zich tegen de meerder-
heid verzet, roept in ons land veelal weerstand op. Dan treedt een 
minder fraaie kant van het leven in de polder aan het licht, namelijk 
de behoefte om korte metten te maken met iedereen die zich boven 
het maaiveld waagt.

Dit alles wordt nog eens versterkt omdat we in Nederland niet 
alleen inzetten op gelijkheid maar ook op veiligheid en regulatie. 
De neiging om zich vooral bezig te houden met mensen van de ei-
gen soort, inzichten uit eigen kring en waarden van onze eigen stam 
werkt in het sociale verkeer nog altijd door. Mentaal lijken we de 
verzuiling nauwelijks voorbij te zijn. Het kost Nederlanders moeite 
om echt contact te maken met andersdenkenden, en ze delen dege-
nen die op hun pad komen onmiddellijk in bij een bepaalde groep. 
Velen van ons denken dat we open of ruimhartig zijn, maar wie als 
migrant of vluchteling naar Nederland komt, weet zich geblokkeerd 
door onze hokjesgeest. Waarneembare verschillen, zoals huidskleur 
of accent, geven altijd aanleiding tot de vraag waar iemand vandaan 
komt. Dat slaat dan niet op iemands politieke, professionele of re-
ligieuze achtergrond, maar op een al dan niet vermeende etniciteit. 
Deze bejegening ervaren veel migranten als vernederend (Gho-
rashi). Het is iets waardoor communicatie over zaken als integratie, 
samenleving of geloofsleven behoorlijk lastig wordt. Laat staan dat 
we de bijdrage van mensen met een niet-Nederlandse achtergrond 
aan het publieke leven op een positieve manier omarmen (Kalsky). 

Toch zijn migranten niet de enigen die tegen de scheidslijnen 
van onze mentale verkaveling aanlopen. De moeilijkheid doet zich 
ook voor bij de aanpak van sectoroverstijgende problemen. Mensen 
die zich inzetten voor het milieu houden zich allemaal met een be-
paald stuk van de problematiek bezig. Er is haast niemand die het 
geheel kan overzien en de verschillende sectoren met elkaar verbindt 
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(Minnesma). Eenzelfde probleem doet zich voor bij de aanpak van 
probleemwijken, de hulp aan gezinnen met meervoudige problema-
tiek en het financieren van weinig orthodoxe onderzoeksvoorstellen. 
Iedereen houdt zich angstvallig aan de bestaande regels en de ver-
antwoordelijkheden die erbij horen. Wie de pech heeft dat hij of zij 
geen passende polder vindt, moet zich permanent verdedigen.

4. Ambivalentie van eerlijkheid en zorgzaamheid

Dit alles maakt het debat over de publieke zaak niet eenvoudiger. 
Een goed debat vereist immers dat mensen verder kijken dan hun 
eigen kring en zoeken naar iets wat hen verbindt. Er was een tijd 
waarin die zoektocht in ons land redelijk succesvol was. Veel Neder-
landers leefden ten tijde van de verzuiling weliswaar in eigen kring, 
maar op het niveau van de elite kwam men toch tot een gesprek en 
samenwerking. Daar ging ontegenzeggelijk een pacificerende wer-
king van uit. Het was ook de tijd waarin partijen van het politieke 
midden konden rekenen op een breed draagvlak in de samenleving 
en extreme standpunten eigenlijk not done waren. Die periode is al-
lang voorbij. In de afgelopen decennia voltrok zich een proces van 
polarisatie waarbij mensen zich in steeds extremere termen uitlaten 
over wat hun niet zint en tegenover elkaar komen te staan. 

Deze tendens wordt door onze experts zowel gesignaleerd als 
betreurd. Nederland kwam in het verleden alleen tot innovatieve 
wetten inzake abortus of euthanasie omdat men hierover een zorg-
vuldige discussie voerde – iets waarbij partijpolitieke motieven geen 
rol speelden (Gunning). Van de recente politisering rond voltooid 
leven wordt weinig goeds verwacht (Cleiren). Een compromis als het 
Akkoord van Wassenaar (1982) is vandaag de dag niet meer mogelijk 
omdat werkgevers en werknemers geen enkel gesprek over de grote 
lijn meer voeren. Ze lopen al te vaak achter de feiten aan, komen 
zelden tot positieve beslissingen en als dat toch gebeurt, is het tien 
tot twintig jaar te laat. Bij de invoering van nieuwe beleidslijnen wil 
men zo snel mogelijk overgaan tot uitvoering. De bereidheid om 
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terug te blikken op het verleden is gering en het vermogen tot zelf-
reflectie navenant (Ghorashi).

Intussen gaat het ontbreken van een dialoog op hoog niveau ge-
paard met harde uitlatingen in de media. Het publieke debat wordt 
gekaapt door degenen die zich het scherpst uitlaten, die gepeperde 
opinies uitdragen en zich provocerend opstellen. Dat komt ten dele 
door de nieuwe media, die de burger in staat stellen om de eigen 
mening luid en duidelijk te verkondigen, maar ook door een oude 
behoefte aan zuiverheid. De Nederlander wil eerlijk kunnen zeggen 
wat hij denkt of voelt, en daarbij staat de vraag hoe we het eens wor-
den allerminst voorop. 

Van hieraf is het nog maar een kleine stap naar een laatste am-
bivalentie die we in Nederland vaststellen, namelijk de vrees van 
velen dat de samenleving onderhevig is aan erosie. Voor de goede 
orde vermelden we dat deze vrees al geruime tijd onder de bevol-
king bestaat. Als het scp vraagt waarover Nederlanders het meest 
bezorgd zijn, dan is de reactie steeds: toenemend egoïsme en slechte 
omgangsvormen. Verder vindt men al jaren dat het met de samen-
leving een verkeerde kant uitgaat. Bij nieuwe beleidsmaatregelen 
wordt steeds gewaarschuwd voor ‘Amerikaanse toestanden’, en de 
vrees voor zaken als maatschappelijke tweedeling of segregatie zit er 
diep in. Hoewel onze experts zich hier niet alarmistisch over hebben 
uitgelaten, vragen ook zij aandacht voor het opduiken van nieuwe, 
of het dieper worden van bestaande scheidslijnen. Denk aan het 
gegeven dat jong en oud minder met elkaar van doen hebben dan 
vroeger. Beide partijen trekken zich terug in hun eigen wereld en 
kijken verschillend tegen het leven aan. Dat gebrek aan maatschap-
pelijke participatie doet zich eveneens voor bij vrouwen. Nederland 
onderscheidt zich van andere landen door het feit dat vrouwen re-
latief weinig betaald werk doen. Ook het aanstellen van vrouwen 
aan de top van het bedrijfsleven schiet niet erg op. Tegelijkertijd 
zijn mannen nauwelijks actief in domeinen die lang voor vrouwelijk 
doorgingen (Dykstra). 

Een en ander illustreert dat sociale scheidslijnen tamelijk hard-
nekkig zijn. Hetzelfde geldt voor de effecten die onze verzorgings-

Waartoe is Nederland op aarde boek 1.indd   336 13-12-17   15:15



33711.  wa a r de va n een soep el e  i den t i t ei t

staat sorteert. Het lukt nauwelijks om bestaande verschillen te ver-
kleinen. Dat geeft werklozen, migranten en andere groepen aan de 
onderkant van de samenleving bepaald niet het gevoel dat ze erbij 
horen (Kremer). Overigens komt dat zelden voort uit bewuste dis-
criminatie. Het wordt veeleer in de hand gewerkt door de behoefte 
om kwetsbare burgers te helpen. Dat lijkt in elk geval op te gaan 
voor vluchtelingen en migranten, want onze verzorgingsstaat neemt 
vooral hun tekorten waar en niet hun vermogen tot overleven of aan-
pakken (Ghorashi). Het is niet eenvoudig om deze vrees voor een 
(mogelijk) tekort aan maatschappelijke participatie te voorzien van 
een harde onderbouwing. Misschien verwijst die vrees niet naar de 
realiteiten die objectief te meten zijn, maar naar onze meer subjec-
tieve behoefte om voor elkaar te zorgen. In dat geval komt in deze 
woorden een oude Nederlandse reflex tot uitdrukking – iets wat wel-
licht niet wetenschappelijk bewijsbaar is, maar waarmee we vooral 
op normatieve gronden instemmen.

Al deze ambivalenties lijken mee te spelen bij vragen over de is-
lam. Dit onderwerp komt in ons boek niet ter sprake, hoewel het 
de publieke opinie in Nederland en elders hevig bezighoudt. Bezien 
vanuit de zes genoemde kwaliteiten wordt duidelijk waarom deze 
kwestie zo ingewikkeld is. Bepaalde elementen in de islam staan niet 
zo ver af van de waarden die we zelf hooghouden. Denk aan de plicht 
om binnen de eigen gemeenschap voor zwakkeren te zorgen. Maar 
op andere punten staat de geloofservaring van bepaalde moslims 
haaks op datgene wat we in Nederland van groot belang vinden. 

Er dienen zich meerdere dilemma’s aan. Aan de ene kant houden 
de meeste Nederlanders vast aan het ideaal van godsdienstvrijheid, 
aan de andere kant gaat het bij de islam om een geloof uit naam 
waarvan de afgelopen jaren talloze terroristische aanslagen zijn ge-
pleegd. Met andere woorden: het lijkt alsof we moeten kiezen voor 
vrijheid of veiligheid, en die keuze kunnen we niet maken zonder 
dat we met onszelf in conflict komen. Een ander dilemma is dat we 
onze gelijkwaardigheid koesteren, zeker waar het de omgang tussen 
man en vrouw betreft. Maar precies op dat punt hangen veel in Ne-
derland aanwezige moslims andere culturele waarden aan, waarmee 
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ze juist de ongelijkheid tussen man en vrouw benadrukken. En ten 
slotte is er de spanning tussen een gerichtheid op geestelijke begin-
selen en onze wil de wereld te verbeteren. We kunnen misschien 
wel sympathie opbrengen voor religieuze idealen, maar wat we niet 
begrijpen is dat men uit naam daarvan de moderne wereld en haar 
verworvenheden minacht.

Het gevolg van deze ambivalenties en dilemma’s is dat we met 
betrekking tot de islam voortdurend in de war raken. Voor men-
sen die niet geloven dat er een Nederlandse identiteit bestaat, is de 
situatie overzichtelijk. Zij hebben weinig te verdedigen en voelen 
zich daarom niet bedreigd door de aanwezigheid van orthodoxe 
gelovigen in Nederland. De situatie is al even overzichtelijk voor 
degenen die onze eigenheid zien als een homogene en onverander-
lijke  grootheid. Ze voelen zich bedreigd en kiezen voor een dui-
delijke oplossing: moslims moeten zich maar aanpassen en anders 
op stappen. 

Maar wie beseft, zoals wijzelf doen, dat de Nederlandse identi-
teit meerdere dimensies kent en toch van grote waarde is, staat in-
derdaad voor een uitdaging. Wij laten ons hier niet uit over de vraag 
hoe men een dergelijke opgave moet aanpakken en beperken ons tot 
de vaststelling dat de zaak in het verleden verkeerd benaderd is. In 
zekere zin heeft Nederland verraad gepleegd aan een van zijn meest 
dierbare beginselen, namelijk eerlijk zeggen wat men van de situa-
tie vindt en wat er van migranten wordt verwacht. Er is een beleid 
gevoerd waarbij we voormalige gastarbeiders en hun kinderen in de 
waan lieten dat ze hier in Nederland konden vasthouden aan hun 
eigen identiteit en dat er geen eisen aan hun gedrag en opvattingen 
werden gesteld. Dat laatste is eenvoudigweg onwaar, omdat veel Ne-
derlanders de door ons genoemde waarden zeer op prijs stellen, ook 
al wordt dat niet altijd openlijk gezegd. Door te zwijgen over onze 
culturele normen, ontnemen we moslims en andere nieuwkomers de 
kans om een eigen antwoord te geven op de vraag hoe ze daarmee 
willen omspringen. Dat kan alsnog veranderen, maar het betekent 
wel dat we zelf beter moeten gaan nadenken over datgene wat voor 
ons van waarde is.
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5. Een identiteit die niet ten onder gaat

Laten we daarom terugkeren naar de merkwaardige bestaanswijze 
die zich in de Nederlandse polder heeft kunnen ontwikkelen, meer 
specifiek naar de manier waarop erfgoed en omgeving elkaar be-
invloedden. Het is immers duidelijk dat die omgeving hoge eisen 
stelde aan de mensen die zo’n polder aanlegden, bewoonden en tot 
bloei brachten. De zee, de wind, de golven, het water en de soms 
onvoorspelbare veranderingen van het weer maakten dat deze be-
woners zelf behoorlijk flexibel moesten zijn. Ze moesten zich oe-
fenen in vaardigheden die elkaar ogenschijnlijk uitsluiten. De ene 
keer moesten ze ingaan op mogelijkheden die de zee hun bood, zoals 
visvangst, handel en het verkennen van vreemde kusten, de andere 
keer was het zaak dat ze diezelfde zee op afstand hielden en zelfs 
buitensloten, omdat hun polder anders onder water zou lopen. 

Op vergelijkbare wijze moesten ze een balans vinden tussen za-
kelijke belangen en geestelijke beginselen. Ze vertrouwden in hun 
bestaan op God en kenden een hoge waarde toe aan de stem van hun 
geweten; tegelijkertijd moesten ze land inpolderen, gewassen ver-
bouwen en een betrouwbaar stelsel van waterwerken in stand hou-
den. Dat geldt eveneens voor de manier waarop ze hun samenleving 
inrichtten. Om die in stand te houden moest iedereen een bijdrage 
leveren. Er kon er geen onderscheid naar status of machtspositie 
worden gemaakt, laat staan dat sommigen zich aristocratisch op-
stelden. En toch wist iedereen dat er ook voorgangers nodig waren, 
personen die natuurlijk gezag hebben, die een geschikte koers uit-
zetten en leiding gaven aan het geheel.

Al met al heerst in de polder een milieu dat op termijn een be-
paald slag mensen genereert. Het zijn inderdaad mensen die kwa-
liteiten als vrijheid, gelijkheid, stoffelijkheid, veiligheid, eerlijkheid 
en zorgzaamheid als erfgoed meedragen. En ze kunnen alleen over-
leven wanneer ze dit aan de volgende generatie doorgeven. Maar het 
gaat daarbij wel om het gehele pakket aan vaardigheden en ervarin-
gen. Zou men zich tot slechts één kwaliteit beperken, dan neemt de 
kans op overleven sterk af. 
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Dat gebeurt onder meer als veiligheid de enige of voornaamste 
waarde wordt. Wanneer men zich door het aanleggen van een even 
hoge als gesloten dijk volkomen van de zee afsluit, dan wordt de 
polder een gevangenis. De overlevingskansen nemen vanzelfspre-
kend ook af als men het tegendeel zou doen door zich niet tegen 
het onberekenbare water te beschermen. In de kern van de zaak 
komt de eigenheid van de polder hierop neer dat men er een maxi-
mum aan beweeglijkheid weet te combineren met een maximum aan 
vastigheid – en dat niet alleen in materiële maar ook in sociale en 
mentale zin. Dat brengt uiteraard een zekere ambivalentie met zich 
mee. We hebben daar in het voorgaande een paar voorbeelden van 
gezien. 

Onze sterke punten gaan onvermijdelijk gepaard met bepaalde 
zwakheden. Juist omdat we in Nederland graag voor elkaar zorgen, 
vinden we sociale scheidslijnen een groot probleem. Doordat we 
sterk zijn gehecht aan het uitspreken van onze overtuigingen, krijgt 
de polarisatie bij publieke meningsvorming alle kans. Zouden we 
iets losser omspringen met mentale verkaveling, sociale categorisa-
tie en morele veiligheid, dan maakten we gemakkelijker contact met 
personen of groepen die andere culturele waarden aanhangen. An-
ders geformuleerd: de sterke en zwakke kanten van onze nationale 
eigenheid horen nu eenmaal bij elkaar. Wat dat betreft is het woord 
van onze grote volkswijsgeer, ‘Elk nadeel heb se voordeel’, onverkort 
van toepassing. 

Het getuigt evenwel van denkluiheid als men het daarbij laat. 
Dilemma’s en paradoxen zijn leuk voor de collegezaal, maar in de 
werkelijkheid moeten we ook handelen. Vroeg of laat doet de klas-
sieke vraag zich voor: Wat te doen? Wie de strekking van onze zes 
motieven tot zich laat doordringen, beseft dat hun samengaan een 
subtiele balans veronderstelt. Hoe kan men enerzijds openheid of 
vrijheid nastreven, terwijl men anderzijds inzet op regulatie en vei-
ligheid? Waarom zou een land bepaalde voorgangers volgen, als het 
gelijkwaardigheid nastreeft? En wat betekent het dat ons land sterk 
hecht aan stoffelijke goederen maar evengoed aan geestelijke waar-
den of beginselen? 
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Met andere woorden: zoeken naar het juiste evenwicht vormt een 
permanente opgave. Mede daarom vormt ons waardenpakket een 
haast ondoorgrondelijk geheel dat voor buitenstaanders nauwelijks 
te volgen is. Misschien moeten we een stap verder gaan en erkennen 
dat we het zelf ook niet altijd kunnen volgen. In elk geval staat vast 
dat de accenten heel snel kunnen wisselen, waardoor ons zelfbeeld 
de nodige fluctuaties kent. De ene periode worden we zowel door 
onszelf als door anderen gezien als kampioenen in tolerantie of vrij-
heidsdrang. Tien jaren later klampen we ons massaal vast aan nati-
onale zekerheden en moeten vreemdelingen zich aanpassen. Er zijn 
domeinen waar ons materialisme hoogtij viert en elke verwijzing naar 
geestelijke beginselen afwezig lijkt te zijn, maar er zijn ook domeinen 
waar alles om morele waarden (om niet te zeggen moralisme) draait. 
Het ene moment geven we hoog op van ons gelijksideaal, het andere 
moment kijken we neer op laagopgeleide burgers of migranten. 

In die zin is onze eigenheid even beweeglijk als het water dat 
ons groot maakte. Met een vaste, homogene en eenduidige identiteit 
zouden we het leven in de polder nooit hebben volgehouden. Over-
leven in die sterk wisselende omgeving veronderstelt veeleer dat 
men het evenwicht tussen de verschillende elementen van ons erf-
goed steeds opnieuw definieert. Maar dat moeten we dan wel doen! 
Daarom zijn in de voorgaande hoofdstukken diverse denkrichtingen 
voor de toekomst van Nederland geschetst. We willen ze hier niet 
herhalen en beperken ons tot de meest algemene lijn. Die laat zich 
samenvatten in het idee van een dichtbevolkte en duurzame delta met 
veel ruimte voor democratisch debat en voldoende aandacht voor vei-
ligheid in een digitale wereld. Dit idee berust op lijnen die reeds in 
het verleden zijn ontstaan en die we naar de toekomst doortrekken. 

Het uitgangspunt is dat we inderdaad in een waterrijke delta wo-
nen, die vanwege haar verbinding met de zee en talrijke rivieren 
een sterke positie heeft als het gaat om internationale handel en de 
daarmee samenhangende bewegingsvrijheid. Die delta is wel een 
stedelijk gebied waar vele mensen dicht op elkaar wonen en zich om 
elkaar moeten bekommeren. Daarom dient ons land ook in de toe-
komst een zorgzame samenleving te zijn.
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Verder is duurzaamheid van eminent belang. Hiermee kan worden 
voortgebouwd op het eeuwenoude samenspel tussen mensen en hun 
milieu, waarbij men enerzijds respect heeft voor natuurlijke processen 
en deze anderzijds benut om leefbaarheid en gezondheid te bevor-
deren. De samenleving in deze delta blijft een democratische, waarbij 
fundamentele gelijkwaardigheid van alle betrokkenen de basis vormt 
en uitsluiting wordt bestreden. Maar onze delta biedt tegelijkertijd 
veel ruimte voor een hard debat waarbij alle partijen voor hun mening 
kunnen uitkomen en eerlijkheid een voorname waarde blijft. 

Ten slotte doet deze delta volop mee aan de zich ontwikkelen-
de digitale wereld, zij het dat ze wel aandacht blijft houden voor de 
uitdagingen op het vlak van vrede en veiligheid die daarmee ver-
band houden. Zou Nederland zich in deze richting ontwikkelen, dan 
kunnen we onze waardevolle ervaringen uit het verleden ook in de 
toekomst op constructieve wijze aanwenden.

Toch is het allerminst zeker dat we die kant uitgaan. Dat gebeurt 
alleen wanneer we de metafoor van de polder serieus nemen en op 
een nationale schaal toepassen. De continuïteit van onze samenle-
ving staat wel degelijk op het spel, want er is een reëel risico dat we 
in de wereldwijde wanorde ten onder gaan. De verschillende vormen 
van populisme geven uiting aan de vrees voor en het protest tegen 
een dergelijk scenario. Een grote groep Nederlanders laat duidelijk 
weten dat het water hen inmiddels aan de lippen staat. 

Om inderdaad de weg naar een duurzame en democratische 
delta in te slaan, zijn twee zaken hoogst urgent. Ten eerste zal het 
samenspel tussen burgers, boeren, bedrijven en bestuurders moeten 
verbeteren, waarbij de in ons land gangbare hokjesgeest doorbroken 
wordt. Het volstaat niet langer om elkaar te vinden in de eigen kring. 
Het is noodzakelijk om echt contact te maken met andersdenken-
den, waarbij het niet alleen om autochtone maar ook om allochtone 
burgers gaat. Wij Nederlanders kunnen de kracht van een polder-
samenleving op nationale schaal alleen aanwenden als we over onze 
koudwatervrees heenstappen. Op soortgelijke wijze moeten we korte 
metten maken met de scheidslijnen die ons in sociaal, professioneel 
en ideologisch opzicht verdeeld houden. 
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Ten tweede zullen er in Nederland meer publieke leiders moe-
ten komen. Het spreekt voor zich dat de overheid bij het genoemde 
samenspel van bestuurders, bedrijven, boeren en burgers een voor-
name rol vervult, maar dat is niet genoeg. Nederland zit te wachten 
op voorgangers met een goed verhaal, personen die zich in dienst 
stellen van de publieke zaak en een voorbeeldfunctie vervullen. Pu-
blieke figuren als Abraham Kuyper, Willem Drees en Pim Fortuyn 
hebben laten zien dat leiderschap ook in de polder welkom is. En de 
recente waardering voor wijlen Eberhard van de Laan onderstreept 
nog eens dat bepaalde leiders die bijzondere mix van eerlijkheid en 
rechtvaardigheid, realisme en souplesse, veiligheid en zorgzaamheid 
wel degelijk in huis hebben.

6. Bijdragen aan de wereld van morgen

Bovenstaande duiding maakt niet alleen begrijpelijk waarom de Ne-
derlandse natie een reeks variabele kwaliteiten telt, maar ook waar-
om juist die variatie geholpen heeft om te overleven in een milieu 
dat getekend wordt door onzekerheid en dynamiek. En het is ook in 
die hoek dat wij een mogelijke bijdrage van ons land aan de wereld 
van morgen zien. Want zo heel uniek is de situatie van de polder 
inmiddels niet meer. Er zijn vandaag de dag – zoals we aan het begin 
van dit hoofdstuk aangaven – vele landen waar burgers het gevoel 
hebben dat ze bedreigd worden door woeste stromen en wereldwijde 
dynamiek. We roepen ze kort in herinnering. 

Op geopolitiek gebied raakt het oude evenwicht verstoord. De he-
gemonie van het Westen lijkt te zijn aangetast, terwijl China zich 
steeds sterker manifesteert. Bijgevolg staat Europa voor een dub-
bele uitdaging: het moet zijn positie bepalen in de spanning tussen 
het Oosten en de vs, waarbij de interne spanningen tussen Noord 
en Zuid niet afnemen. Op economisch vlak ontwikkelen zich nieu-
we ongelijkheden met nationaal én internationaal verstrekkende 
gevolgen. Binnen de natie zien we de afstand tussen vermogenden 
en onvermogenden gestaag toenemen, en tegelijkertijd brengen de 
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contrasten tussen naties ongekende migratiestromen van continent 
naar continent teweeg. 

Dan zijn er dreigingen op ecologisch vlak, zoals die van droog-
te en voedselschaarste in de ene regio en overstromingen of water-
overlast in de andere. Intussen voltrekt zich een klimaatverandering 
waarvan we de directe gevolgen niet kunnen overzien. Maar het feit 
dat in het Afrika ten zuiden van de Sahara bij een temperatuur-
stijging van 2o Celsius naar schatting 600 miljoen mensen op drift 
zullen raken, spreekt boekdelen. 

Verder doen zich overal ter wereld processen van urbanisatie voor. 
Elke maand verlaten 5 miljoen mensen het platteland om zich in de 
stad te vestigen. Het gevolg is dat over enkele decennia circa 70 pro-
cent van de wereldbevolking in steden leeft. Megasteden als Shang-
hai, Caïro of Mumbai zullen dan niet langer een uitzondering maar 
de regel vormen. Door dit alles krijgt menig land van doen met een 
meervoudige en ongekend heftige dynamiek. De vraag is wat in die 
situatie overlevingswaarde heeft. Daarbij zouden de lessen die Ne-
derland in vergelijkbare situaties heeft geleerd van waarde kunnen 
zijn. In elk geval hebben wij ons vaak moeten bezighouden met de 
vraag hoe een waterrijke en dichtbevolkte regio die te maken krijgt 
met wisselende omstandigheden van economische en geopolitieke 
aard dat soort turbulentie kan doorstaan.

Nu voelen nationale staten zich niet alleen bedreigd omdat zich 
een dynamiek van geopolitieke, economische, demografische en fy-
sieke aard aandient. Minstens zo verwarrend is de sociaal-culturele 
dynamiek die hen overvalt. Te denken valt aan veranderingen op po-
litiek gebied waar nieuwe constellaties opduiken. Er lijkt een eind te 
zijn gekomen aan de derde democratiseringsgolf uit de tweede helft 
van de vorige eeuw. In plaats daarvan zien we overal ter wereld een 
nieuw type autocratie ontstaan waarbij autoritair leiderschap en na-
tionale saamhorigheid elkaar versterken. Zelfs de VS lijkt afscheid te 
willen nemen van klassiek-liberale beginselen. Dat is met het oog op 
mensenrechten en democratische vrijheden een bedreigende tendens. 

Verontrustend zijn eveneens bepaalde ontwikkelingen die zich 
op het gebied van recht en veiligheid aandienen. Individuele vrijhe-
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den worden niet alleen aangetast door staten of machthebbers, maar 
ook door ontwikkelingen op het vlak van informatietechnologie. 
Denk aan de toenemende digitalisering van het menselijk bestaan 
en de nieuwe monopolies die daaruit voortkomen. Hoe worden be-
drijven als Google en Facebook voorzien van voldoende tegenwicht? 

Voorts zien we op sociaal gebied een flexibilisering van mense-
lijke betrekkingen. Dat komt doordat het maatschappelijk verkeer 
in elke betekenis van het woord steeds intensiever wordt. De bewe-
gingsvrijheid neemt toe en mensen willen of moeten steeds nieuwe 
activiteiten ontwikkelen, waardoor het gevoel ontstaat dat eeuwen-
oude tradities hun beste tijd hebben gehad. Ten slotte laat de mo-
derne wereld zien dat groepen (deels in reactie op deze vormen van 
dynamiek) hun religieuze, etnische of culturele identiteiten steviger 
omarmen dan ooit, met als gevolg dat er nieuwe mentale spannin-
gen ontstaan. De polarisatie in het openbare leven neemt toe, terwijl 
de tolerantie voor andere gezichtspunten erodeert – een dynamiek 
die extra gevaarlijk is als er oude religieuze rivaliteiten in het spel 
komen. 

Ook op deze vlakken kan men zich de vraag stellen hoe de nati-
onale gemeenschap een en ander overleeft. En opnieuw zou de les 
die Nederland in een vergelijkbare situatie heeft geleerd van waarde 
kunnen zijn. In elk geval moesten wij ons veelvuldig bezighouden 
met de vraag hoe een burgerlijke samenleving kan omspringen met 
religieuze spanningen, met botsingen van politieke aard en met 
openbare debatten die soms hoog oplopen. Daarbij voegt zich even-
eens de vraag welke politionele, juridische en bestuurlijke middelen 
men kan inzetten bij het bevorderen van de nationale stabiliteit.

Onze voorlopige conclusie is dat er een zekere analogie bestaat 
tussen de manier waarop het menselijk samenleven in de Neder-
landse polder heeft vorm gekregen en de uitdagingen waarvoor an-
dere samenlevingen staan vanwege de huidige wereldwanorde. De 
alledaagse ervaringen, vaardigheden en waarderingen die wij vanuit 
het verleden aangereikt kregen en die de inhoud van onze nationa-
le eigenheid vormen, zouden elders te gebruiken zijn. Dat betekent 
vanzelfsprekend niet dat men kwaliteiten als vrijheid, gelijkheid, vei-
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ligheid, stoffelijkheid, eerlijkheid en zorgzaamheid op een mechani-
sche wijze kan toepassen. We kunnen onze identiteit niet exporteren 
zoals men bloembollen exporteert.

Laten we te rade gaan bij geslaagde en minder geslaagde erva-
ringen met het verbreiden van moderne denkbeelden. Het is zowel 
zinvol als mogelijk om liberale waarden te laten bloeien in traditio-
nele omgevingen, maar alleen wanneer we de bestaande culturele 
tradities serieus nemen. Het van buitenaf opleggen van moderne 
waarden werkt in de regel averechts. Maar wat wel zou kunnen, is 
de lessen die Nederland in zijn eigen geschiedenis heeft verworven, 
te vertalen naar een sociaal-culturele situatie die op bepaalde pun-
ten van de Nederlandse verschilt en daarmee op andere punten een 
analogie vertoont. 

Bij het inzetten van tastbare vaardigheden op het gebied van dij-
kenbouw of watermanagement buiten Europa begrijpt iedereen dat 
je die op de plaatselijke situatie moet afstemmen. Dat zou bij minder 
tastbare vaardigheden op het gebied van rechtspraak, bestuur of me-
ningsvorming niet veel anders moeten zijn. Als Nederland een der-
gelijke flexibiliteit zou opbrengen, dan kunnen we de wereld enigs-
zins verbeteren. En dan is het antwoord op de vraag waartoe wij op 
aarde zijn niet alleen gelegen in het voortbestaan van ons eigen land, 
maar ook in een herkenbare bijdrage aan de wereld als geheel. 
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