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Wanneer in dit boek de geschiedenis beschreven wordt van zowel Nederland als België, dan is dat
niet omdat de schrijver vanuit een
Groot~ederlandse overtuiging een
voortzetting heeft willen bieden van
Geyl's Geschiedenis van de Nederlandsche stam. Int egendeel, de schrijver is zich bewust van de grote
verschillen tussen Noord en Zuid en
van de geheel_ eigen aard van beide
naties. De geschiedenis van beide
landen werd in dit boek gecombineerd, omdat de uitgever van de
Oxford HistoEY of Modern Europé
prof. Kossmann verzocht een boek
van een dergelijke opzet te schrijven. Zeker zijn de verschillen tussen
Noord en Zuid dusdanig groot, dat de
meeste historici op dit moment een
werkel~Ke integratie van de geschiedenis van beide landen voor onmogelijk zullen houden. En ook prof.
Kossmann heeft in zijn boek niet
gepoogd een dergelijke inte~ratie
tot stand te brengen. Echter, ondanks hun verschillen ontmoetten
de kleine Europese naties Nederland en België op zowel binnenals buitenlands politiek terrein
veel gelijksoortige problemen. Het
is daarom niet verwonder~~K dat de
wijze waarop het ene land deze problemen trachtte op te lossen een
nuttig perspectief biedt ter beoordeling van de wijze waarop het andere
lanQ een uitweg zocht uit analoge
problemen. Dat is zelfs zo sterk
het geval dat voor wat betreft Nederland en België in de 1ge en 20e
eeuw de mogelijkheden voor een comparatieve geschiedschrijving van beide
landen ruimschoots aanwezig zijn.
.~

Heel vaak bl~~ het zo te zijn, dat de
bestudering van een bepaalde ontwikkeling in het ene land stimuleert tot
een zekere vraagstelling inzake een
soortgelijke ontwikkeling in het andere
land. Een vraagstelling, die zich vaak
als vruchtbaarder openbaart, dan wanneer
men alleen de beschikki~ ge~ zou heoben over zo een ontwikkeling in dat 'andere' land. De revolutionaire bewegingen van v~~r 1790, de ontplooing van liberalisme en Christen-democratie in beide
landen zijn daar illustraties van. Kortom,
de Lage Landen wil een comparatie en geen
integratie bieden van de geschiedenis van
Noord en Zuid.
.
Als men de inhoudsopgave van
de Lage Landen bekijkt lijkt het in eerste
gezicht een vrij conventioneel boek te zijn.
Toch is dat niet het geval. Dat merkt men
al, als men het boek in zijn geheel tracht
te karakteriseren: het boek valt buiten
de meeste bekende categorieën. Het is
geen handboek, geen naslagwerk ÇJf korte
AGN, het is evenmin een-monografie van
een bepaald aspect van de gesch~denis
van Noord en Zuid, noch louter e~n verhaal van de belangrijkste historische ge-beurtenissen van de betreffende periode.
Maar dat onconventionele karakter van het
boek is meer nog in iets anders gelegen.
De Lage Landen i~ een zeer abstract, theoretisch boek. Deze theoretische benadering toont zich echter niet
- zoals dat met andere theoretisch geaarde boeken steeds zo is - in een bepaalde totaalconceptie voor de gehele
behandelde periode en waaraan de afzonderlijke delen van het historisch verhaal
hun betekenis ontlenen. Prof. Kossmann
wil - en dat heel welbewust - geen totaalconceptie bieden voor de geschiedenis van beide landen.
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Zeker wordt in dit boek gesproken over
de sociale e~ politieke emancipatie
van bourgeoisie en prole~~riaat of
over t~enemende, staa~sinlloed e.d.,
maar 'nJ.mmer worden dJ.t soort dramatische zaken aangewezen als het diep-'
ste wezen van de historische ontwikkeling van de Lage Landen. Prof,.
Kossrnann wil in dit boek geen these
lanceren over wat de diepste essentie
is van de geschiedenis van de Lage
Landen ,- hij verzet zich tegen de gedacht e dat ~~n bepaalde ontwikkeling
aangewezen kan worden die substraat
is voor ~lle overige verander~.
Uit dit boek spreekt een zeer antimetafysische instelling, een groot
wantrouwen tegen reducties van alle
historisch zebeuren op één of andere
metafysische dieptestructuur. Het ei'genaardige is nu dat in onze toch
pragmatische, anti-metafysische tijd
omvangr~Ker geschiedschrijvingen vrijwel steeds steunen op totaalconcepties - en men zegt wel eens dat geen
geschiedenis geschreven kan worden
zonder een impliciet of expliciet
gebruik van dergelijke totaalconcep'
ties. De hedendaagse lezer, die ûaar
aan gewend is geraakt, zou nu uit
de afwezigheid van een totaalvisie
in de Lage Landem kunnen concluderen dat de schrijver van dit boek
geen wezenlijke veranderingen ziet
in de beschreven 160 jaar geschiedenis van de Lage Landen. Maar een der,gelijke conclusie is onjuist. Juist
di t boek bewijst - en daar ligt één
van de interessantste aspecten van
deze geschiedschrijvi~ - dat het goed
mogelijk is om op een volkomen overtuigende wijze de geschiedenis van
fen de veranderingsprocessen in•• )
twee naties te beschrijven, zonder
daarbij steun te zoeken in een totaalvisie. Niet een metafYsische
dieptestructuur maar de logica van
het verhaal geeft hier eenheid en
overtuigingskracht aan de geschiedkundige representatie.
De theorie in dit boek
steekt niet in de totaalvisie, maar
in de behandeling van de afzonderliJKe
fasen der geschiedenis van beide landen. Maar op dit niveau overweegt de
theorie, de synthese dan ook zo sterk,
dat in grote delen van het boek de
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normale relatie tussen feit en synthese
omgekeerd wordt. Het ,is niet zo dat eerst
alle relevante feiten worden opgesomd
en dat pas daarna een conclusie volgt;
integendeel, de feiten worden vermeld
vooral voor zover zij een theorie of synthese rechtvaardigen of illustreren.
De feiten hebben in dit boek vooral de
functie argumenten te zijn ten gunste van
een bepaalde interpretatie van het verleden, pas in tweede instantie geven ze
een beschrijving van delen van het verleden. He~ gevolg hiervan is dat in dit
boek aan de lezer zeer hoge eisen worden ~esteld; de Lage Landen is zeker
~~n van de moeil~Kste boeken die ik ken
binnen de categorie van nationale geschiedschrijvingen. Ofschoon alles zonder
enige twijfel steeds duidelijk genoeg,gezegd wordt, moet men sommige passages
heel nauwkeurig lezen als men de daarin
uitgedrulte redenatie naar behoren volgen
wil (cf. pp. 204-5, 215, 457, 507-8).
De moeite die dit kost wordt overigens
ruimschoots beloond door het inzicht,
dat men wint, wanneer de ,lezer met deze
vaak byzonder scherpzinnige analyses
stap voor stap meedenkt~ Naarmate men met
het hoek verder in de 20e eeuw dqordringt verschuift het accent trouwens
wel enigszins van de theorie naar de'
feiten.
Deze synthetiserende analyse
wordt door prof. Kossmann graag gebruikt om het paradoxale van veel historische situaties te beklemtonen; b.v. wanneer mensen of groepen handelden vanuit
een volstrekte miskenning van de ware
aard van de situatie waarin zij zich bevonden, of wanneer protagonisten van een
bepaalde idee bewust of onbewust een
ontwikkeling stimuleerden, tegengesteld "
aan hun eigen ideaal. (cf. onder meer
pp. 12, 33, 275). Dezé twee elementen in
de Lage Landen· de afwijzing van ~~n of
ander metafYsisch substraat van alle verandering en anderzijds het besef van de
ironie, van het paradoxale yan veel historische situaties, ~eeft aan de Lage Landen een merkwaardig 'Burckhardt-iaans',
kirakter. Ook Burckhardt meende dat het
onmogelijk is de geschiedenis binnen een
vast en eenduidig ontwikkeli~spatroon
in te passen, ook Burc1chardt zag da.t de
historicus nooit meer doen kan dan op
een intelligente wijze afzonderl~Ke,fei
ten2nderling tot een groter geheel van
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feiten te verbinden (een proces, dat
men wel eens 'colligatie' noemt).
Niet alleen wil prof. Kossgeen proces aanwijzen dat oorsprong is van andere ontwikkelingen;
evenmin ziet prof. Kossmann een bepaalde laag in het historisch gebeuren als determinant van wat zich in
andere 'la~en' afspeelt. Ook hier is
duidelijk sprake van een welbewuste
keuze; ~eeds de wijze waarop de hoofdstukken gestructureerd zijn bewijst dat
de schrijver niet gelooft in zo een
hiërarchie van 'lagen'. Zo worden ';
soms de sociaal-economische aspecten
behandeld voorafgaand aan een verslag
van het cultureel en politiek gebeuren (zoals in hoofdstuk 6), elders is
de volgorde andersom (zoals in hoofdstuk 10). Desondanks wordt aan een
bepaalde materie in het boe~ relatief veel aandacht besteed~ zij het
dan dat wat dienaangaande opgemerkt
wordt wederom geenszins als verklaringsgrond voor alle overige aspecten
van het verleden naar voren wordt geschoven. Wanneer' men de Lage Landen
in zijn geheel beziet dan valt toch
wel op dat de geschiedenis van het
denken over staat en maatschappij in
de behandeli~ van de geschiedenis
van Nederland en België een zeeF belangrijke plaats inneemt. Ik -voor mijzie de Lage Landen vooral als een~e
schiedenis van het politieke denken
en van het politiek besef in de behandelde periode. Als ik mij niet vergis, ligt. ook een goed deel van het
zeer uitgebreide (700 titels !) voor
dit boek gebruikte bronnenmateriaal
in dit zelfde vlak. Nu moet ~én en
ander no~ wel nader gekwalificeerd
worden. De geschiedenis van het politieke denken, van de politieke
theorie, wordt hier nl. steeds zeer
nauw ~erelateerd aan de politieke
realiteit. Hier ligt m.i. de grote
betekenis van dit boek. Men kan een
geschtedenis van de politieke theorie schrijven of van het 'politïek
gebeuren - of zelfs van beide dingen tegelijkertijd - het aantal geschiedschrijvingen met een dergelijke
opzet is onbegrensd. Maar dat men op
een geslaagde wijze deze beide dingen,
de politieke theorie en de'politieke
realiteit, weet te verknopen, dat men
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weet te tonen wat levend en dood, wat
ideaal en slechts retoriek is in een
politieke theorie, dat men weet te tonen wat bewust gezocht dan wel onbedoeld bewerkt is in de politieke realiteit, dat alles vereist een benadering van waaruit men nog. slechts zelden de geschiedenis bestudeerd heeft.
Het lijkt een zo eenvoudige en voor de
hand liggende benadering; toch zou ik
geen boek weten te noemen waarin op een
even succesvolle wijze als in dit boek
het politieke denken enerzijds en de
politie~ realiteit anderzijds vanuit
hun gemeenschappelijke doorsnijding bestudeerd worden. Beide vlakken staan
hier niet - zoals steeds - ~fzonder
I~K en gersoleerd naast elkaar, maar
worden juist vanuit hun snijlijn geprofileerd. Het boek is daarmee wat men
een case-study zou kunnen noemen van
wat 'liberalisme','Christendemocratie'
en 'socialisme' nu in concreto in de
politieke en historische realiteit van
twee landen betekent hebben. Het gaat
hier niet om de hoge vlucht die het politieke denken soms heeft genomen (het
onderwerp van veel diepzinnige boeken),
maar om de vraag welke bestanddelen van
de politieke theorie in de politieke en
sociale realiteit vertaalbaar bleken
en hoe deze 'vertaling', deze omzetting
van theorie in praxis in zijn werk geT'
gaan is. Voor onpraktische, niet realiseerbare theorieën heeft .prof. Kossmann
nauwelijks of geen belangstelling. Datzelfde geldt trouwens ook voor zijn vroegere boeken.
De resultaten van deze 'casestudy' zijn bepaald onverwacht. Dat geld
met name voor prof. Kossmann's beschrijving van het liberalisme en meer in het
b:vzonder voor de houding van de 1iberalen tegenover de staat. De eerste generatie liberalen die een belangr~Ke rol te
spele~kreeg in de geschiedenis van de
Lage Landen duidt Kossmann aan als de
'doctrinaire liberalen'; een etiket dat
hun Franse geestverwanten tijdens de Restauratie-periode op een wat toevallige
manier verwo~~n hadden. De doctrinairen
putten uit Romantische tradities, zij beklemtoonden de wensel~Kheid van een continue op q.e historie geënte groei van
politieke instellingen. Het a-historische radicalisme van de Verlichtingstheoretici en het idee van de volkssoevereiniteit wezen zij af.
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Het eigenaardige is nu dat
deze 1ge~euwseliberalen in de praktijk geenszins voorst.anders bleken van
een politiek van st~ts-onthouding. Zij
waren - in tegenstelling van wat men
van liberalen verwachten zou - in·'het
geheel niet bereid de staat tot een minimum te reduceren en aan de maatschappelijke krachten onbelemmerd de vrije
loop te laten. Zeker geldt dit vool' de
Belgische liberalen van de 40-er jaren:
zij 'werden niet moe te wijzen op de
scheppende kracht van de regering',
schrijft prof. Kossmann (139). Én wanneer wat later, in de 60-er jaren
Fr~re Orban in Belgi~ een doctrinair
liberaal bewind voert, is het al niet
anders. Hij distanci~erde z.i%h zorg'vuldig van de extreme dogmat ici van
het laisser-faire principe en op al'lerlei terreinen kende hij de staat een
actieve taak toe in het economisch
leven van het volk. be staat moest opvoeden, .ontwikkelen, emanciperen; de
staat moest de intellectuele vooruitgangversnellen en vrijheid scheppen
(165). Iets dergelijks ,geldt ook voor
Nederland, zij het dat het etatis~e van
de Nederlandse doctrinaire liberalen
aanvankelijk wat gematigder was. Maar
ook in Nederland betoogde rond het midden van de eeuw een invloedrijk liberaal
als C.W.Opzoomer dat de staat overal
moest helpen, behalve waar het niet
nodig is. En de mate waarin de staat
in het maatschappelijk. leven q.oor mag
dringen .vond hij een onvruchtbare discussie. Duidelijk verliet hij daarmee
het 18e-eeuwse liberale idee van de
principiële staatsonthouding (189).
Zeer geprononceerd manifesteerde dit
liberale etatisme z~ch in het laatste
kwart van de 1ge eeuw. In deze tijd kwamen onàer leiding van de. liberalen allereerst een aantal belastinghervormingen tot stand (195-6)' die vooral
tot doel hadden meer financi~le armslag te geven aan een kracht ige staat
waaraan men steeds meer taken toevertrouwde. En vervolgens werd tijdens de
links-liberale kabinett~n uit deze periode een begin gemaakt met de arbeidswetgeving en de sociale wetgeving; bovendien werd inzake de dienstplicht het
oude remplacanten-systeem afgeschaft
en de leerplicht ingevoerd (zie ook p.
377) .Al deze maatregelen bewijzen dat
de liberalen ervan overtuigd waren
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dat de Staat de taak en de pI icht had om op
op een zeer wezenlijke. wijze in het maatschappelijke organfsme in te grijpen en dat zij'
zij een oprecht vertrouwen .hadden in de
heilzame resultatwn van een intensieve
staats-bemoeienis.
Dit liberale etat isme is des te
boe iende'r , omdat gedurende heel de periode waarin de liberalen de macht bezaten
het anti-etatisme wel degelijk zijn ~oord
voerders had. De liberalen moeten zich derhalve wel degelijk bewust geweest zijn van
de aard van hun houding tegenover de staat.
In .de 40-er jaren werd de staatsonthouding
gepredikt door een vrij grote groep Tweede
Kamerleden, vooral financiële specialisten.
Deze anti-eatisten wilden vrijhandel, en
een vage constitutie ter vermijding van
,principiële discussies die waarschijnlijk
'slechts zouden kunnen leiden tot een. toename 'Van de invloed van de Staat • Zij geloofdl'ln, dat noch aan de Staat, noch aan
de staatkunde een sche{lpende taak moest
worden toegedacht (128)~ Welnu, deze
'echte' liberalen - is mep haast geneigd
te zeggen - stonden in een heel andere
traditie 'dan de doctrinairen, die in '48
niet Thorbecke de macht in handen zouden
krijge~. Prof. 'Kossmann ziet hen als de
erfgenamen .van de moderaten uit de t~jd van
de Bataafse Revolutie: hun achtergrond 'was
die van de grot.e . Hollandse, Amsterdamse
koopmansgeslachten uit de dagen van d y Republi
Republiek. In hun afwijzing van een politieke invloed van de middengroepen van de
bourgeoisie en in hun anti-Romantische
politieke denkwereld, verschilden zij
sterk van de romantische doctrinairen als
Thorbe'cke die bovendien juist buiten ~e
grote Hollandse ~teden hun aanhang vonden.
In hun 'ontwikkeling hebben deze moderaten
dan ook, een heel eigen: pad gevolgd. In dè
loop van de tweede helft van de 1ge e~uw
werden zij conservat iefj en zeker zijn zij niet
Dieegebogen in de evolutie die de doctrinaireri doormaakten in de richt ing van het
links-liberalisme van de 9O-er jaren. Dat
rpnd het midden van deze eeuw deze beide
niet-kerkelijke bourgeois-Yartijen naast en dus oo~ tegenover - elkaar stonden, is
tevens van belang voor een goed begrip van
de natuur van het Nederlandse liberalisme.,
De aanwezigheid van de mode rat en gaf aan
het Néderlàndse doctrinaire liberalisme
een wat defensief en krampacht ig karakter;'
het verschilde hierin sterk van het veel
uitbundiger en optimistischer Belgisch
liberalisme" dat zelfs niet aarzelde 'zich

•

•

,

•

•

•

•

•

•
)

middels pompeuze geschiedspeculaties
historisch te legitimeren. Wat dat
laatste betreft, kan men denken aan
mannen als F. Laurent en E.Banning
(pp. 129 e.v., 155, 162 e.v.).
Bezien we de periode waarin
het doctrinaire liberalisme als creatieve kracht opgetreden is in zijn geheel,
dan bfi~t dus reeds aan het begin daarvan een anti-etatistische traditie zich
tegenover het l~beralisme zich opgesteld
te hebben. Maar ook aan het eind van
deze periode van liberale kracht en legislatieve vruchtbaarheid - dat is zo
rond 1900 - heeft het anti-etatisme zijn
woordvoerders gevonden. En deze nieuwe
protagonisten van het anti-etat.isme heb-'
ben in hun strijd tegen het etatisme heel
wat meel' succes geoogst dan de vroegere
moderaten. Niet alleen hebben zij het
liberalisme weten terug te brengen tot
een betrekkeli~ irrelevante factor in
de Nederlandse politiek, bovendien hebben zij in hun overwinning'op het liberalisme net karakter van de Nederlandse
politiek en de Nederlandse samenleving
zeer diepgaand' ve-randerd en daá.r de kenmerken aán weten te geven die onze politieke en maatschappeli~e orde in
feite tot op de dag van vandaag bepalen.
Deze nieuwe voorstanders van het antiet~tisme - het behoeft nu nauweli~s
meer gezegd - zijn natuurli~ de Christendemocraten geweest. Het waren de Christendemocraten ~ eerst vooral de Antirevolutionairen en later de Katholiekendie de anti-etatistische traditie nieuw
leven hebben ingeblazen. TIe oorsprong
van hun anti-etatisme ligt in wat men
de 'antithese' zou gaan noemen, i.e.
de gedachte dat de Staat als product
van de agnostische Franse Revolutie aof zelfs on-Christeli~ is en dat derhalve de confessioneel gekleurde maatschappij voor de' beïnvloeding door de Staat
behoed dient te worden. Het is vooral de
schoolstrijd geweest die gedurende lange
tijd in het Noorden en in mindere mate
in het Zuiden aan de politiek van de
'antithese' zowel zin als argumenten
heeft verleend. Pas aan het begin van de
20e eeuw wisten de Christendemocraten
deze zuiver negativistische houding tegenover de Staat te overwinnen; hun
sterke electorale positie deed hen de
mogelijkheid herkennen de Staat voor
eigen doeleinden aan te wenden. Maar
zelfs toen bleef hun houding tegenover:

de staat nog steeds sterk defensief van
aard: men verlangde van de staat slechts
als garantie op te treden voor de onaantastbaarheid van de verschillend~ levensbeschouweli~e kringen in de pluriforme maatschappij. Inderdaad, men vreesde de staat nie~
langer als een bedreiging van de eigen levensbeschouwing, maar men gevoelde desondanks
geen enkele behoefte nu in een ander uiterste te vervallen: nimmer hebben de Christendemocraten serieus overwogen de Staat aan
te wenden voor een actieve her-Christianiseringspolitiek van de gedeconfessionaliseerde maatschappeli~e kringen. Met een
'Uti possidetis' waren de Christendemocraten
tevreden, het was nooit hun bedoeling maatschappij en cultuur te domineren, veelmeer
ging het hun erom deze overeenkomstig levensbeschouweli~e kringen te breken (219
e.v.). Vooral bij Kuyper treft men dergeli~e
gedachten aan~ Het Christendemocratisch
ideaal was - wat men zou kunnen noemen ~
een soort 'metapolitiek': het bezag het politiek gebeuren vanuit een standpunt boven
de politieke strijd zelf. En deze 'metapolitieke' opstelling bood weer ~et logisch
fundament voor de latere 'verzuil ing', een
politiek systeem dat niettegenstaande de
culturele benauwdheid die er ongetw~feld
me~ gepaard ging toch gezien moet worden als
een excellent antwoord op de politieke problemen d~e dat systeem in het leven geroepen
hebben (436 e.v.).
Niet alleen de antithese en de latere verzuilingsgedachte zijn in feite uit een
anti-etatistische reflex voortgekomen., Ook
een tweede zeer belangri~e component in de
Christendemocratische overtuiging is ontsproten aan een afwerende houding jegens de
Staat.
'
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Abraham Kuyper, door Albert Hahn.

van het dageli~s bestuur zou aanstellen,
dachte die men doorgaans juist assodie regelmatig bijeen· zouden komen om over
cieert met een constitutionalistisch
arbeidsvoorwaarden, prijzen, inrichting van
liberale opvatting. Ik bedoel de bede afzonderli~e ondernemingen, expansie
langstelling die de Christendemocratie
of inkrimping bindende besluiten te nemen.
•
steeds gehad heeft voor een ontwikkeBinnen zo'n solidarisme op het niveau van
ling van de zog. 'intermediaire lide bedrijfstak als geheel zou er voor de archamen' (257 e.v.), d.w.z., vereni-.
beiders in de afzonderli~e fabriek geen regingen, clubs, samenwerkingsverbanden
den zijn om wezenlijke medezeggenschap op het
- in dit geval liefst confessioneel
lagere niveau na te streven en voor de pagekleurd - die tussen de afzonderli~e
troons geen reden om die toe te staan',
individuen en de Staat inl iggen en als
aldus worden door prof. Kossmann Veraart ~ s
zodanig de versterking van de positie
ideëen omschreven (459). Dit systeem bood
van de maatschappij tegenover de Staat
twee grote voordelen volgens Veraart • Een
tot aoel hebben. De constitut~onalisgevoel van saamhorigheid, van solidariteit
tische traditie binnen het liberalisme.
tussen_kapitaal en arbeid zóu op deze wijze
met Montesquieu als intellectuele vader gerealiseerd kunnen worden; aan stakingen
had ook steeds gewezen op de waarde van . ·of uitsluitingen zou voortaan niemand meer
deze intermediaire lichamen ip de, strijd behoefte hebben. 'In de tweede plaats 'zou
tegen de absolute Staat. Het aardige· is deze ordening de staat tot zi~ juiste om'trouwens dat deze constitutionalistische ,vang terugbrengen' (459): de arbeidswetgeliberalen ook weer voortgebouwd hebben
ving zou door de bedrijfstakken van de Staat
op een 'Aristotelische en vooral Thomis- overgenomen kunnen worden. Veraart vert'ische - dus Christeli~e - denkwereld •., wierp het staatkundig corporatisme, het
Natuurlijk hebben de Christen- fascisme', ·overigel'!s zonder enige aarzeling.
democraten een belangrijke mate van \
Uiteraard was dit economisch cor•
staatsinvloed toch moe~en accepteren;
poratisme voor een niet onbelangrijk deel
de snel toenemende ingewikkel~eid van
een kritiek op het socialisme: het trachtte
de 20e eeuwse samenleving maakte dat on- immers de tegenstelling tussen kapitaal en
ve:rnnijdeli~. Dit geldt vooral he~ te,rarbeid te overbruggen. En de tegenstelling
rein 'van de sociale wetgeving (364 e.v;)·tussem kapit'aal en arbeid was natuurlijk vanMaar ook inzake de soci.ale kwestie heb- ouds de kern van de socialistische maatben de Christendemocraten altijd meer
sch~ppij-analyse. Het is daarom des te merkaangestuurd op een organisatie van de
waardiger dat deze economisch corporatismaatschappij dan op een actief staats~
tische ideëen betrekkeli~ veel weerklank
ingrijpen. Hun ideëen inzake de' sociale ,bij de socialisten gevonden hebben. Ja,
kwestie en de organisatie ~an de arbeid zelfs is het zo, dat het Nederlandse plan
namen vaak de vorm aan van, economisch
~~an de arbeid ván 1935 dat uiteraard alleen
·corporatisme (wat totaal ,iets an;ders is ~o.l.v. socialisten tot stanq. gekomen was,
dan een staatkundig corporatisme!): . ,toch onmiskenbaar een aantal corporatistide ve~schillende economische,belangensche trekkén vertoonde (477). En ook nog na
groepen in de maatschappij mqeten,in
de TWeede WereldQorlog hebben in Nederland
onderling overleg hun beleid bepalen.
Rooms en Rood gezamenlijk gewerkt aan het
In het Noorden zi~ dergeli~e gedac~ten systeem van de Publiekrechterlijke Bedrijfsvoor het eerst ontwikkeld door de pries- organisatie, een systeem dat in feite geter Poels en in een br~der kader door
grond was op een corporatistische conceptie
Kuyper. Tijdens het kabinet Heemskerk
(prof. Kossmann spreekt over de PBO in een
(1908-1911) is door minister Talma een aanvulling tot de jaren '70 die hij onlangs
poging ondernomen een aantal van deze
op zijn boek geschreven heeft). Maar tegenideëen te realisel'en, wa~ overige~s
over beide genoemde elementen staat natuurmislukte (366-70, 379). Gedurende het
li~ in de eerste plaats dat in het NederInterbellum vond het economisch corpolandse Plan van de Arbeid gezien het daarin
rat isme zijn theoreticus in de Delftse
uitgesproken voornemen om een aantal bedrijhoogleraar J .A.Veraart'- 'VeI'aart stelde 'ven te nationaliseren het etatisme toch over- {
zich een economie voor, beheerst door
woog. En in de tweede plaats heeft de weteen groot aantal bedrijfsraden waarin
geving die" na de Tweede Wereldoorlog 0 .l.v.
werkgevers en werknemers van een bede socialisten tot stand is gekomen, vooral
drijfstak paritair vertegenwoordigd
de sociäle wetgeving, de macht van· de cenwerden en de regering de meeste leden
trale overheid fors versterkt.
En ook hier gaat het weer om een ge-
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Hiervoor heb ik als leidraad
~at het boek in een leemte in de Nedervoor mijn verhaal gekozen voor de houding
landse historiografie voorziet. Vooral
van de .verschillende politieke richde behandeling van de Christendemocratie
tingen tegenover de staat - etatisme of
- tot dusver toch eigenlijk altijd een vrij
anti-etatisme. Ik denk niet dat prof.
raadselachtig iets - vond ik voortreffeKo~smann daar zo erg gelukkig ~ zal
lijk.
zijn: hij zal mij verwijten nu zo een to-De Lage Landen is .een intrigetaalvisie op zijn boek geprojecteerd te
rend boek. Niet alleen geldt dat voor de
hebhen die hij zelf altijd zo zorgvuldig
vaak hoogst verrassende resultaten die
had trachten te vennijden. Helaas zou
het biedt, maar evenzeer voor de stijl
het zonder een dergelijke kunstgreep veel
waarin de materie behandeld wordt. Het
moeilijker geweest zijn een idee te geven
proza zelf is uiterst verzorgd en steeds
van het vaak zeer verrassende dat de
zeer sterk -zoals dat heet- "angemessen'
Lage LaJ;l.den de lezer biedt. Maar het is
aan de aard van het onderwerp waar op dat
waar, de blik van waaruit het verleden
moment over gesproken wordt. Het proza is
in de Lage Landen gezien wo:vdt, omvat
trefzeker en van een benijdenswaardige Preveel en veel meer dan alleen de hiercisie warineer een zakelijke weergave gegeven
boven besproken terreinen. Ik zou nog
wordt; is weer meer evocatief en suggef;ltief
wiJlen wijzen op de weergave van het sowanneer bv'. met enkele brede penseelstreciaah·economisch gebeuren, van het culken een pe.rsoonlijkheid geschets wordt.:
,turele en letterkundige leven en van de
Steeds wordt de stijl gekenmerkt door een
verhouding van Nederland en Beigië tebuitengewone afstandelijkheid; zelfs bij de
genover hun koloniën. En vooral wil ik
behandeling van het meest recent.e verleden
wijzen op de inleidende paragrafen van
(ik refereer hier aan voornoemde aanvulling)
ieder hoofdstuk waarin onder een bondi-, wordt een maximum aan distantie betracht •
ge titel op een kunstige manier alle
Deze afstallldelijkheid wordt enigszins ge_
thema's geëxposeerd worden die i~ de rest'temperd door het grote gevoel voor humor
van het hoofdstuk gevariëerd zullen wor- waarmee ,prof .• Kossmann het verleden weerden. Deze inleidende paragrafen geven
geeft. Vooral de portretten van een aantal
de rythmiek aan van het boek en zijn de
prominenten uit onz,e nationale geschiedenis
pijlers waarop het overige bouwwerk rust.
z~jn vaak hoogst amusant; men móe,t maar eens
Zij zijn de pragmat ische remplacantenvan
prdf. Kossmann' s lakonieke beschrijving leeen niet gewilde totaalvisie.
zen van Bolland's intellectuele biografie
Ik heb desondanks toch voor
(341-2), o.f die van de -ondanks alle trabovenstaande wijze van bespreken gekozen
gische kanten daaraan- hoogst koddige maomdat in de aldus te demonstreren vernier waarop Leopold 11 allerlei mensen
mengiQg van politiek denken en polivoor zijn kolonialistische karretje wist te
t ieke I re al i te i t die in de Lage Landen
spannen (286 e.v.). Opdringe rig wordt de ze
newerkt wordt, m.i. de grootste'kracht
humor nooit: hij amuseert zonder te ridicuvan het boek gelegen is. Hie~ werd het
liseren. Het is +een glimlachen, geen uitmogelijk een groot aantal historische
lachen.
en politieke cliché's te ontmytholo~iDie afstandelijkheid blijkt ook uit
serene De conservatieven (moderaten)
de geringe geneigdheid die prof. Kossmann
bleken., nuchtere, anti-romantici te zijn
heeft om waardeoordelen uit te spreken. Het
geweest en onze eerst~ voorstanders van
is typerend dat in dit boek waarin toch het
, staatsontliouding. De J;iberalen daarenverhaal van 160 jaar nationale geschiedenis
tegen hebb~n zonder zil'llepijn macht en
geschreven wordt, noch helden noch schurinvloed van de Staat sterk uitgebreid.
ken voorkomen. Zoals evenmin bepaalde -iaEn als het liberalisme zijn ideologiséhe
ideëen of bewegingen aangewezen worden als
dood gèstorVen is, dan zijn het de
zouden zij het alleenrecht op verderf of
Christendemocraten die een aantal idea'"
vooruitgang hebben. Deze terughoudendheid
len in hun vaandel schrijven, die :wij geinzake waardeoordelen heeft hier trouwens
woonlijk 'liberaal' noemen~En - óm dit
iets ongebruikelijks. Gewoonlijk is een derdémasqué der ideologieën te completeren- gelijke terughoudendheid het resultaat van
de sociaiisten bleken weer voort te bou- een ziçh empatisch inleven in het verleden
wen op wat de liberalen in feite altijd
- het bekende recept van het 'tout,comprenal gedaan hadden. In analyses als deze
dre c'est tout pardonner'. Zogaat het hier
vindt men de meest vruchtbare inzichten
niet.De afstandelijkheid van waaruit prof.
die het boek biedt; het ,is ook hier'
Kossmann opereert verhindert hem natuurlijk
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maar een eerste stap te doen
hun politieke erfgoed. Daarom - en hoein de richting van zo een empatische
wel dat wat vreemd mag klinken - is dat
zelfidentificatie met het verleden.
misschien toch wel één van de belangProf. Kossmann's aversie van waardeoor- rijkste verdiensten die een boek als dit
delen heeft inderdaad niets van een his- hebben kan; daarom geloof ik, dat kennis
toristisch, empatisch 'vergoelijken' van
van het nationale verleden, ·zoals die ~bohet nare in de ~schiedenis. Hoe het
den wordt in de Lage Landen zowel poli....
hier dan wel zit, is niet ~makkelijk te
tici als kiezers in staat zal stellen om op
zeg~n. Hoewel dat woord in deze context
een zinvoller wijze politiek te bedrijven
wat vreemd zal klinken, zou men misschien en het ei~n politieke standpunt te benog het beste kunnen zeg~n dat dit
palen dan wanneer we niet over.een der~li~
boek~schreven is vanuit een 'tactv~llet, boek de beschikking zouden hebben. Juist
houding te~nover het verleden. Wie
de ze omstandigheid maakt maakt een geschied'tactvol' is, heeft die ei~naardi~
schrijving als 'deze tot een heel wat nutti~r
levenswijsheid die de vrucht is van tal- 'studie dan die vele pretentieuze 'wetenloze ervarin~n op~daan in de méest uit- schappelijke' boeken met hun grafieken en
eenlopende situaties. Zo is het'hier ook tabellen (waarvan ik overi~nshelemaal niet
een Ibeet je. In de 'tactvolle' toon waar-wil zeg~n dat· ze overbodig zijn!). Wat
in prof. Kossmann over het verleden
kan men utl doen met demografische of eco':"
sp~eekt, lijkt steeds een andere, veel
nometrische analyses zelfs van· de wereld
wijdere ervaring met de ~schiedenis opvan slechts 40 of 50 jaar ~leden? Maar de
~daan ~ee te resoneren. Het is een geideëen en politieke opvattin~n die mensen
schiedschrijving, om zo te zeg~n, te~n
40 of 50, of zelfs 100 jaar terug hadden,
het décor van de wereld~schiedenis. De
hebben nog steeds een ontzaglijke betekenis
aversie voor waardeoordelen heeft daarvoor wat er op dit moment ~beurt •. Niet de
mee hier een oorsprong die radicaal tenarratieve historiografie, maar de zog.
~n~steld is aan die achtergrond van
'wetenschappelijke' hlstoriografié is een
waaruit een empathisch historisme tot
'art pour l'art', is een zich bezighouden
de afwijzing van waardeoordelen komt'.
met het verleden dat voor het handelen nu
Wijst de empathisch historist de waarde~
nauwelijks betekenis heeft ·of hebben kan.
·oor.delen af doordat hij op wil gaan in de de Lage Landen is een treffende ill].1stratie
historische context, in deze afstandelij- van deze waarheid. Het is goed o~ -dit eens
ke 'tactvolle' geschiedschrijving wordt
·een keer 'klip und klar' te zeg~n, na·
hetzelfde bewerkt door een ziph als het
alle kritiek een hoon die de narratieve
ware terugtrekken op het standpunt van
historiografie de af~lopen jaren heeft
de wereld~sbhiedenis.
moeten verdUren.
De waarde van deze ~schiedEr kan ~en twijfel aan ·bestaan
schrijving van de La~ Landen bepE?rkt
dat aan de Lage Landen een belangrijke plaat s
zich ~enszins tot de verdieping die
toekomt in de reeks klassieke wer~en··van de
zij ~ven kan aan onze kennis van het
Nederlandse historiografie. Aan de rij van
verleden. Wat mij bij het lezen van dit
geschiedenissen van de La~ Landen lopend
boek byzonder trof, was, hoeveel meer
van Wagenaar tot Blok, Romein en Geyl is
ik begon te begriwen van de .politieke
·een·nieûwe proeve van nationale ~schiedconstella1;·ie die wij in de 7~r jaren
schrijving toegevoegd. Dankzij de' vervlechrond .ons. aantreffen. Veel van de zog.
ting van'politiek denken en politieke rea'onduidelijkheid' die men de laatste jaliteit belichaamt dit boek een nieuw pararen het politieke bedrijf verwift, zijn
digffia voor onze nationale historiografie.
voor een goed deel domweg.het ~volg
Te~lijkertijd werd dit nieuwe paradigma in
van een grote mate van onbekendheid'
de Lage Landen reeds ~hanteerd op een wijze
met onze inderdaad wel erg in~wikkelde die inde toekomst niet ~makkeli~ zal zijn
politieke tradities. Een onkunde, die
te evenaren •••••••
trouwens ~enszins het monopolie van de
E.H.Kossmann, De Lage Landen , 1780-1940.
kiezers is: de grote onzekerheid en onAnderhalve eeuw Nederland
handigheid waarmee met name de leiders
en België.
van de partijen in het centrum van het
politieke spectrum vaak manoeuvreren
Amsterdam, Elsevier, 1976.
li~t mij in belangrijke mate te wiften
aan onbekendhe id met de ware aard van
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