
Antwoord 

JAN BANK 

Gedane zaken nemen geen keer. Nu het boek 7900: Hoogtij van burgerlijke cultuur 
is verschenen, zijn de auteurs uitgeschreven en is het woord aan de lezers onder wie 
de critici. Ik wil mij dan ook beperken tot een antwoord op de gerezen vragen. Welk 
concept lag aan de reeks van ijkpunten ten grondslag? Welke ontwikkelingen zijn 
sinds 1992 van invloed geweest op de uitvoering van deze opzet? Wat betekent de 
keuze voor een ijkpunt voor het concept van geschiedschrijving? 

Werkafspraken 

De redacteuren van de gehele serie zijn na ampele discussie in de aanvang van het 
programma overeengekomen dat zij over het gemeenschappelijke begrip cultuur 
slechts werkafspraken zouden maken. Zij legden zich vast op een aantal thema's die 
de hoofdstukken van de synthese zouden bepalen: bij voorbeeld de constructie van 
de nationale identiteit of de beeldvorming; stedelijke planning; onderwijs op alle 
niveaus; literatuur, beeldende kunst en muziek; alsmede godsdienst. Politiek en eco
nomie zijn in deze afspraken dus niet de hoofdonderwerpen geworden; preciezer 
gezegd, ze zouden in de eerste plaats aan bod komen in hun verhouding tot de cultuur
historische hoofdthema's. 
De werkafspraken zijn in ieder deel van de synthese op een eigen wijze gerealiseerd. 

De onderzoekers van het ijkpunt 1900 hebben er met het oog op hun periode twee 
thema's aan toegevoegd. Het was onontkoombaar om de culturele dimensie van het 
Nederlandse kolonialisme te behandelen. Martin Bossenbroek schreef min of meer 
voor ons zijn studie over Holland op z 'n breedst. 1 Bovendien werd het evident, dat in 
deze periode het feminisme op een bijzondere aandacht moest kunnen rekenen. De 
auteurs van 7900: Hoogtij van burgerlijke cultuur hebben ervoor gekozen het thema 
in alle hoofdstukken te laten meespelen en er voorts een speciale plaats voor in te 
ruimen in een hoofdstuk, geschreven door Marianne Braun, waarin de culturele 
dimensie zichtbaar wordt: de feministische tendensroman als genre en als strijdbaar 
medium. Een nieuw voorbeeld van de verbinding tussen cultuur en politiek verscheen 
tijdens het onderzoek in de geschiedschrijving van de politieke stijl in het parlement 
en in het leiderschap in Nederland. Het werd en wordt geëxploreerd door Henk te 
Velde in zijn onlangs verschenen boek Stijlen van leiderschap.2 De aanzet ervan in de 

1 M. Bossenbroek, Holland op zijn breedst. Indië en Zuid-Afrika in de Nederlandse cultuur omstreeks 
1900 (Amsterdam, 1996). 
2 H. te Velde, Stijlen van leiderschap. Persoon en politiek van Thorbecke tot Den Uyl (Amsterdam, 
2002). 
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opvallende bijdrage van hem en Ido de Haan in de BMGN kon door ons voor slui
tingstijd worden meegenomen.3 

Culturele bloei 

De eerste vraag die ons, auteurs van het ijkpunt 1900, in de aanvang van ons onderzoek 
bezig hield was het zoeken naar een verklaring voor de culturele bloei in Nederland 
rondom 1900. Zij komt ons bij voorbeeld tegemoet in de aanwezigheid van uitzon
derlijke talenten als Van Gogh en Mondriaan, in een creatieve periode in de Neder
landse literatuur sinds het optreden van de Tachtigers en in succesvolle initiatieven in 
de podiumkunsten, in het bijzonder de muziek en het muziektheater. Deze opsomming 
is niet uitputtend. Zij is ook niet een waarneming achteraf. Onder tijdgenoten leefde 
het besef dat Nederland in een nieuwe bloeitijd was aangekomen en — in de woorden 
van Albert Verwey — 'krachtiger' was gaan deelnemen aan het Europese leven. 
Het fin-de-siècle in een Nederlandse variant is op het eerste gezicht het tegendeel 

van decadentie. Dat was in ieder geval in het besef van de tijdgenoten levend. Dat 
bracht ons ertoe te onderzoeken welke maatschappelijke en culturele voorwaarden 
deze bloei hebben kunnen veroorzaken. De nadruk lag op de successen met als bij
zondere, in 1992 ook kennelijk actuele vraag waarom Nederlandse onderzoekers toen 
in een betrekkelijk groot aantal Nobelprijzen konden winnen. Is er iets te zeggen 
over het waarheidsgehalte van dat feit en vervolgens over de maatschappelijke voor
waarden van de bloei van de natuurwetenschappen in Nederland rondom 1900? Dat 
bracht een bijzondere belangstelling met zich mee voor de vernieuwing van het middel
baar en hoger onderwijs en voor de omvang en intensiteit van het burgerlijk mecenaat. 
De voorstelling als zou deze periode een reeks van kunstzinnige hoogtepunten laten 
zien leidde ook tot een studie van concrete ontwikkelingen in het weidse begrip van 
de 'gemeenschapskunst'. Deze mondde uit in de stelling, dat er een continuïteit te 
zien is met het ontstaan van abstracte beeldende kunst. 
Later in het NWO-onderzoek, dat in 1992 werd aangevangen en begin 2000 werd 

afgesloten, lieten de auteurs zich inspireren door het debat over immigratie en de 
wenselijkheid van een multiculturele samenleving. De auteurs hebben deze eigentijdse 
notie trachten terug te projecteren in een nieuwe probleemstelling: Hoe kan in een 
tijdvak, dat de aanscherping van de natiestaat laat zien zoals de doelbewuste unificatie 
van de taal in het onderwijs of de juridisering van begrippen als nationaliteit en 
vreemdeling, de immigratie worden gezien? Was er sprake van immigratie? Gold dat 
toen ook al voor de koloniën? Welke specifieke bijdragen van immigranten aan de 
Nederlandse samenleving en cultuur zijn in deze periode gerealiseerd of te traceren? 
De eerste antwoorden op deze vragen werden verzameld in een hoofdstuk dat aansluit 
op de verhandeling over de culturele dimensie van het Nederlandse imperialisme 
rondom 1900. 

3 I. de Haan, H. te Velde, 'Vormen van politiek. Veranderingen van de openbaarheid in Nederland, 
1848-1900', Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, CXI (1996) 171. 
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De derde bron van nieuwe interesse was de paradox in de Nederlandse — en West-
Europese — godsdienstgeschiedenis; een paradox die voortkomt uit een interpretatie 
waarin secularisatie niet als een doorlopend proces wordt gezien maar als een schoks
gewijze ontwikkeling die mogelijk zelfs in een tegendeel kon omslaan. Want de periode 
rondom 1900 is aan de ene kant gekenmerkt door een concrete secularisatie waarvan 
de oorsprong is toe te schrijven aan de ontwikkeling van nieuwe ideeën uit de 
Verlichting. Deze heeft in de negentiende eeuw de theologische faculteiten beroerd 
en via de aldaar gevormde predikanten de gemeenten bereikt. Aan de andere kant is 
er sprake van een succesvolle revival van de christelijke godsdienst; van een activistisch 
neocalvinisme dat een creatief moment schept in de politieke en maatschappelijke 
modernisering van Nederland en dat in deze gevolgd werd door het veel talrijker 
katholicisme en tot op zekere hoogte door ontwikkelingen in de joodse emancipatie. 
De erkenning van een paradox heeft ertoe geleid, dat aan beide kanten aandacht is 
besteed; zowel aan de historische ontwikkeling van een vrijzinnig protestantisme of 
van utopische idealen van het (niet kerkelijke) socialisme als aan de mobilisatie van 
de orthodox protestantse 'kleine luyden' en de katholieke achterban. 

Kaleidoscopische visie 

De keuze voor en opdracht tot een geschiedschrijving die geconcentreerd is rond 
ijkpunten heeft haar consequenties. Ze leidt tot een synchronische opzet, niet tot een 
diachronische. Wij hebben bij voorbeeld rondom het ijkpunt 1900 een bandbreedte 
gekozen van bijna vier decennia; van 1880 tot 1914 of van de Tachtigers tot aan het 
begin van de Eerste Wereldoorlog. Desondanks blijft het perspectief verengd; of liever, 
in de reikwijdte breed maar in de tijd geconcentreerd. Het concept laat nauwelijks de 
analyse van ontwikkelingen van een lange duur toe. Een van onze recensenten, Ed 
Jonker, noemde onze opzet een kaleidoscopische visie.4 Het Woordenboek der Neder-
landsche taal spreekt van 'iets dat een opvolging van wisselende vormen en gestalten 
vertoont.' Wij zijn erop uitgekomen, deels vanwege het concept van het ijkpunt deels 
uit (historiografisch) agnosticisme. 
1900: Hoogtij van burgerlijke cultuur roept ook door ons toedoen een vergelijking 

op met het grote werk van Jan Romein, Op het breukvlak van twee eeuwen. Dat boek 
kenmerkt zich door een dynamisch concept dat de culturele ontwikkeling rond 1900 
interpreteert: kortweg de bloei van een burgerlijke cultuur die tegelijk de voorwaar
den schiep voor haar ondergang. De twee delen, die in werkelijkheid zijn verschenen, 
zijn eerder de kroniek van zulke ontwikkelingen dan de verklaring. Ze imponeren 
door hun reikwijdte. Eerst in het derde deel zou de analytische, integrale geschied
schrijving worden gerealiseerd. Het is niet meer verschenen. Zou het de dood zijn 
geweest die hem van de concretisering van de synthese heeft verlost of zou het een 
onmogelijke taak zijn gebleken? 

4 E. Jonker, 'Kern en periferie van de Nederlandse cultuur rond 1900', Tijdschrift voor geschiedenis, 
CXIV (2001) 443. 



Review of Welvaart in zwart-wit 

JAMES KENNEDY 

I wish I had read this book when I had begun my own research into the Dutch 1960s 
some ten years ago. With its broad overview of developments in the Netherlands in 
the first decades after the Second World War, I found reading the book, a decade later, 
an invaluable learning experience, contributing to the broadening of my own vistas 
in Dutch postwar history. There were many details I enjoyed reading about of which 
I knew little or nothing, such as the apparently ambivalent relationship the Dutch had 
to the automobile in the 1950s (especially in contrast to American views of the auto
mobile), or the structure of Dutch emigration policy in the 1950s, or the high inter
national standing of Dutch astronomers. Such details stimulated my reading Welvaart 
in zwart-wit. 
In more structured terms, the book Welvaart in zwart-wit widens the scope of the 

historiography on the postwar Netherlands. It attempts to place social, economic, 
political and cultural events in an international context more than many histories of 
the period have hitherto done. In this respect, it more closely resembles general postwar 
histories of Western Europe, with their emphases on socio-economic and political 
reconstruction, often with a particular eye to Americanization. Thus it signals a notice
able departure from the way most 'national' histories of the postwar Netherlands 
have been written, with their traditional emphasis on religion and ideology, on party 
or (from the 1960s on) grassroots politics, and on popular and youth cultures. These 
traditional foci are relatively deemphasized in Welvaart in zwart-wit. Instead, the 
authors stress what we might call here 'high' politics — the politics of functionaries 
who made beleid— and of 'high' culture, whether in the sciences, letters, or especially 
the arts. Some historians may understandably lament the lack of attention to every 
day life and to the beliefs of ordinary Dutch people, but the book does serve to draw 
attention to important terrain long neglected by most historians. This is particularly 
true of 'Deel B. De reconstructie van Nederland', where the authors provide readers 
with a highly stimulating history of planning in the Netherlands. Finally, the authors 
have succeeded in inverting the way that historians have typically viewed the 1950s 
and 1960s. Historians, including myself, have often seen important continuities 
between what occurred in the 1950s and what happened in the 1960s, but the focus 
has usually been on the 1960s, with the 1950s serving as a kind of prelude to the 
Main Event. In this book, it is the 1950s that are at the forefront, with the 1960s as a 
kind of incremental extension of earlier developments. One might be tempted to a 
say, as I shall suggest in a minute, that the 1960s almost seem like a postlude in this 
book. In any event, the authors' downplaying of the 1960s, made possible by focusing 
on socio-economic than on (small-'c') cultural developments, justifiably raises the 
question of whether historians have had an undue fixation on the magical Sixties. In 
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