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Leven op stand gaat over wat Ileen Montijn een verloren wereld noemt: die van onze ouders, 

grootouders en overgrootouders, maar dan wel die uit de ‘betere kringen’. Het is de huiselijke 

wereld van de notaris, de burgemeester, de dominee en de rest van de Nederlandse bovenlaag 

tussen 1890 en 1940. De hoofdstuktitels verwijzen naar haar belangrijkste bron, de 

etiquetteboeken uit die tijd: 1 Stand, 2 Huis, 3 Smaak, 4 Klok, 5 Omgang, 6 Tafel, 7 Pudeur,  

8 Dienst. Dat levert een keur aan prachtige details en anecdotes op over de beerwagen, het 

‘blauwe boekje’, het bal, blote benen, het bestek en het bezoek, tot aan de was, de 

watervoorziening en het wecken. Zijn deze onderwerpen al smakelijk (of juist onsmakelijk), 

Montijn geeft er rake typeringen van: ‘De omgang tussen man en vrouw was in veel gezinnen, 

cru gezegd, wel geslachtelijk maar niet vertrouwelijk’; ‘Wie holde, had iets verkeerds gedaan 

of was iemands mindere.’ Allerlei vergeten zaken komen aan de orde, zoals de ‘jour’ 

(ontvangdag), de wereld van verschil tussen bovenkleding en ondergoed en de opkomst van 

de trui. Het boek, mooi geschreven en uitgegeven, verstrekt waardevolle achtergrond bij het 

kijken in oude familiealbums. Het is ook een welkome aanvulling op de traditionele 

geschiedschrijving, die zich veelal richt op grote doeners en denkers. Het onderwerp ‘de 

betere kringen’ is in Nederland tot nu toe vermeden, ondanks de ook hier toegenomen 

belangstelling voor mentaliteitsgeschiedenis en voor de geschiedenis van het dagelijks leven. 

Engelse en Amerikaanse sociologen en historici waarderen etiquetteboeken, romans en 

tijdschriften zoals Ladies’ Home Journal al decennia lang als bronnenmateriaal (Montijn 

gebruikt De vrouw en haar huis). Ileen Montijn haalt die achterstand een beetje in. 

Waarschijnlijk is dat ook te danken aan de intieme vertrouwdheid die ze van huis uit met 

‘leven op stand’ heeft: haar familie nam eraan deel. Ze put uit brieven van haar 

(over)grootouders en haar ouders vormen, schrijft ze, ‘mijn levende verbinding met het 

onderwerp’. 

 Deze directe vertrouwdheid heeft zijn voordelen, maar het roept tegelijk de vraag op of 

de behandeling van het onderwerp niet teveel in de richting van die ouders en 

(over)grootouders overhelt. In hoeverre wordt recht gedaan aan de verloren wereld van 

degenen die niet op stand konden leven? Montijn is zich duidelijk van het probleem bewust. 

Ze schrijft het onzinnig te vinden om standsverschillen vooral ‘van boven naar beneden’ waar 

te nemen en dat het veel zinvoller en interessanter is om te bekijken hoe de 



 

  
klassenverhoudingen ‘door tijdgenoten zelf werden ervaren, in beide richtingen, omhoog en 

omlaag.’ Ze beseft ook terdege wat het standsbesef inhield: ‘dat men vlak achter zijn eigen 

hielen een grenslijn trekt.’ Maar toch valt er eigenlijk alleen in ‘Dienst’, het laatste hoofdstuk, 

wat licht op de ervaring van de mensen die dienstbaar waren bij het stand ophouden, en die op 

grond van hun ondergeschiktheid werden geacht zélf geen stand te hebben om op te houden. 

Ze stipt het aan, ze gaat het niet uit de weg, maar ze identificeert zich niettemin veel sterker 

met de mensen die haar eigenlijke onderwerp vormen. Ze is, kortom, ambivalent en zelf geeft 

ze daar een mooie draai aan: ‘Als dit boek een nostalgische inslag heeft, geldt het heimwee 

niet het leven zoals het toen was, maar het veilige gevoel dat erbij hoorde. De bourgeois 

droom van comfort, rust en harmonie, van een waardig bestaan waar je de dingen weliswaar 

niet cadeau krijgt, maar waar als je goed je best doet, altijd iets te bereiken is. Misschien is 

nostalgie inderdaad altijd heimwee naar een utopie.’ Dat is mooi gezegd, maar het blijft een 

feit dat die utopie wortelde in een krachtige weerzin tegen ‘de lagere stand.’ Die schaamteloze 

minachting was nog niet beteugeld en omgesmeed tot de in onze verzorgingsstaat inmiddels 

ingeburgerde solidariteit.  

 Een andere vraag betreft de periode 1890-1940. Waarom eigenlijk 1940? De periode 

had ook tot 1960 of 1970 kunnen doorlopen. De door Montijn beschreven wereld werd pas in 

de jaren zestig zo hard aangevallen dat zij in de jaren zeventig verdween. Het oude 

standsbesef werd toen zo vergaand uit het sociale en psychische leven gedrukt dat ‘deftig’ 

zelfs een scheldwoord kon worden. Deftig gedrag werd belachelijk, het kwam in de kwalijke 

reuk van achterhaalde, onheuse aanspraken op superioriteit te staan. En toen het statusgevoel 

weer oprukte, vanaf de jaren tachtig, waren de scherpe kantjes eraf. ‘Die bef is er in ieder 

geval af,’ schreef Hofland in 1984, verwijzend naar de oude samenleving ‘van de gebefte, 

opgedirkte, axiomatische rangorde.’ En die bef als teken van een in bangigheid verstarde 

hiërarchie blééf af, ook al is in de jaren negentig de waarderende belangstelling voor ‘traditie’ 

en voor de levensstijl de bovenlaag, inclusief die van de adel, toegenomen. Ook dit boek 

getuigt van die nieuwe appreciatie. De afstand in tijd is nu kennelijk groot genoeg om de 

mentale afstand op te brengen, nodig voor een weergave van het ‘leven op stand’ die niet 

direct en duidelijk partij kiest (of is). Het is net als met oma’s spulletjes. Ook die wekken niet 

langer associaties met die bedompte sfeer van benepen bekrompenheid die er voor oma’s 

kinderen in de jaren zestig en zeventig nog aan kleefde. De kleinkinderen hebben dat niet en 

ze kunnen die spulletjes weer mooi vinden. In tegenstelling tot hun ouders hebben ze geen 

persoonlijke herinneringen aan dat arrogante en wrede standsbesef, waarvan zowel het 

openbare als het huiselijke ‘leven op stand’ tot in de jaren zestig was doordrenkt. Dat dit 



 

  
leven berustte ‘op privileges waardoor de meerderheid van de mensen tekort werd gedaan’ is 

voor steeds meer mensen gaan behoren tot de overlevering, de onpersoonlijke herinneringen. 

Dat geldt ook voor Ileen Montijn. Zij was 14 toen de rookbom ontplofte. Vandaar dat ze 

schrijft: ‘Voordat ik aan “het leven op stand” begon, had ik wel een idee dat bij dat leven het 

standsbesef zelf een rol zou spelen. Maar ik was niet voorbereid op het allesoverheersende 

belang ervan.’ Inderdaad, wat ook Montijn als ‘de venijnigste kant van het standsbesef’ ziet, 

namelijk ‘dat idee van morele superioriteit’, is als het ware achter het rookgordijn van die 

bom gebleven. 

 De vraag waarom dat standsbesef eigenlijk is verdwenen of getemd komt in Leven op 

stand wel aan de orde, maar helaas uiterst summier. Nogal eens had ik graag een nadere uitleg 

gezien, bijvoorbeeld bij de zin: ‘Als er meer beweging komt in het sociale bouwwerk, vlamt 

wederzijdse afkeer eerder op, en gaat “hoog” zowel als “laag” zich uitdagender gedragen. 

Uiteraard heeft Montijn oog voor de toegenomen welvaart die, met een verwijzing naar de 

theorie van het zinkend cultuurgoed, aan het gros van de bevolking de materiële voorwaarden 

bood voor het ‘leven op stand’: ‘Het vegetarisme, ja zelfs het geloof in Jaeger-ondergoed lijkt 

van de “beste kringen” geleidelijk omlaag te zijn gesijpeld naar bredere lagen van de 

bevolking.’ Dat ze op die manier van die welvaart ook gebruik maakten was dus afgekeken, 

maar ook opgedrongen: ‘Tussen 1890 en 1940 is die levenswijze in wat sociologen het 

beschavingsoffensief noemen, uitgedragen in de overige lagen van de maatschappij. Een 

schone boord, met twee woorden spreken en gescheiden slaapkamers voor ouders, zonen en 

dochters werden algemeen aanvaarde idealen. De welvaart maakte ze bereikbaar.  

 De ‘sociale kloof die “hoog” scheidde van “laag” slibde dicht,’ schrijft Montijn. Ik moet 

protest aantekenen tegen deze metafoor. Dichtslibben van de sociale kloof? Alsof het om een 

natuurverschijnsel zou gaan. De vlucht in deze metafoor maakt duidelijk dat er weinig 

geïnterpreteerd en verklaard wordt in Leven op stand. Het verband tussen de veranderingen in 

de klassenverhoudingen, in de rangverhoudingen en in de statusconcurrentie (inclusief 

standsbesef) blijft zwaar onderbelicht. We moeten het doen met de welvaart, de these van het 

zinkend cultuurgoed en een tweetal opmerkingen over het ‘beschavingsoffensief’. Aan deze 

laatste term kleeft een gebrek aan dat ik ook hier aantref: het geeft aanleiding om vooral of 

zelfs enkel vanuit het perspectief van de gevestigden te schrijven en de indruk te wekken dat 

de ‘minderen’ zich door dat pannetjes-soep-offensief hebben laten inpalmen. Dat gaat voorbij 

aan het feit dat de gevestigde burgerij gedwongen werd haar superiorisme te bedwingen en dat 

ze wel moesten inschikken naarmate de buitenstaanders emancipeerden. In deze hele eeuw 

was er namelijk ook een ‘beschavingsoffensief’ van stijgende groepen ten opzichte van de 



 

  
gevestigden gaande. De term ‘beschavingsoffensief’ wordt veelal eenzijdig gebruikt; ze doet 

weinig of geen recht aan het streven van de stijgende groepen om vernederingen te ontlopen 

en te voorkomen. De manier waarop Montijn ‘beschavingsoffensief’ gebruikt is ongeschikt 

om te bekijken hoe de klassenverhoudingen ‘door tijdgenoten zelf werden ervaren, in beide 

richtingen, omhoog en omlaag.’ Volgens mij is het streven om vernederingen te pareren en te 

weren de belangrijkste motor voor wat de verheffing van het volk wordt genoemd. De kracht 

van dat beschavingsstreven wordt schromelijk onderschat. Die kracht, zeker in combinatie 

met de ‘identificatie met de gevestigden’ inzake de definitie van ‘het goede leven’, zou zich 

ook zonder enig ‘offensief’ hebben gemanifesteerd. Zo gauw als het ook maar enigszins 

binnen de mogelijkheden komt, vloeit er een emancipatiestreven en een emancipatiebeweging 

uit voort: wat eerst pech heette, wordt dan als onrecht ervaren. Dat ‘beschavingsstreven’ is 

ook gericht op bevrijding van het ‘beschavingsoffensief’ waarmee de burgerij het volk 

probeert te ‘verheffen’. Hoe krenkend dat ‘offensief’ was, beschrijft Montijn in enkele 

passages over de liefdadigheid waartoe elke vrouw van stand verplicht was: ‘Dat ging niet 

met discrete rekeningnummers en neutrale inzamelingen; nee, de hulpbehoevendheid had een 

gezicht. (...) Alleen als de ontvangers van milde gaven zelf van nette komaf waren, was een 

zekere discretie geboden.’ (...) De [inteken]lijst waarop van iedere gever naam, toenaam en 

het gegeven bedrag werd vermeld, maakte de verwevenheid van standsbesef en liefdadigheid 

wel heel zichtbaar. Gaf de barones in het grote huis twee gulden, dan moest de vrouw van de 

dokter wel minstens een gulden geven... Alles ten behoeve van het arme vaderloze gezin X, 

dat zelf ook met naam en adres op de lijst werd vermeld.’ 

 Opnieuw geldt: Montijn stipt het aan, ze gaat het niet uit de weg, maar eigenlijk is ze 

van ‘Kopf bis Fuß’ op beschrijving ingesteld, niet op verklarende verbanden en functies. Dat 

is jammer, vooral omdat het onderwerp zich uitstekend leent om ook de huidige 

omgangsvormen zowel als de hele Nederlandse cultuur en habitus beter te begrijpen. Een 

voorbeeld van wat ik bedoel schuilt in haar overigens nogal waarderende definitie van stand 

als ‘een eenheid van mentaliteit en beschaving waarbij afkomst, opvoeding en beroep een rol 

spelen – en niet te vergeten traditie.’ Die eenheid klopt niet helemaal. Net als de opvoeding, 

de beroepen en ook de traditie, verandert die eenheid voortdurend. Weliswaar sloten (en 

sluiten) de rijen zich voor de parvenu, maar de bovenlaag stond wel degelijk open voor 

nieuwkomers, zoals ook Montijn in een terloops zinnetje zegt. Ook schrijft ze ergens ‘Sociaal 

verkeer was wenselijk, zelfs vereist voor het leven op stand,’ maar ze gaat er niet op in. Toch 

valt over de dubbele functie van dat sociale verkeer een intrigerend verhaal te vertellen. De 

omgangsvormen van de bovenlaag fungeerden namelijk niet alleen om sommige mensen in te 



 

  
sluiten en anderen buiten te sluiten, maar ook om bepaalde mensen toe te laten. Het was een 

beproefde manier om het verzet tegen de bovenlaag wat wind uit de zeilen te nemen. In de 

afgelopen eeuwen heeft geen enkele bovenlaag het zich kunnen permitteren om de rijen alleen 

maar gesloten te houden. De veranderingen in de hoeveelheid openingen, de manier waarop 

ze werden geboden en de eisen die dan aan de nieuwkomers werden gesteld – eisen van 

positie, geld en habitus (levensstijl en omgangsvormen) – verschillen per land. Maar overal 

vormt de werking van dit mechanisme een van de belangrijkste sleutels tot het begrijpen van 

de nationale habitus. Kortom, Ileen Montijn heeft haar eigen onderwerp onderschat. 

 

 


