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In zijn stuk in NRC Handelsblad van 25 oktober stelt Herman Vuijsje de vraag 
waarom Nederland sinds de jaren zestig uitzonderlijk was. De ‘Nederlandse 
anomalie’, zoals Vuijsje het noemt, bestaat eruit dat zich in dit land een 
uitzonderlijke slingerbeweging heeft voltrokken in wat voor politiek correct wordt 
gehouden: van links naar rechts.  

In omringende landen was er ook wel zo’n slingerbeweging van een 
identificatie met underdogs naar een vereenzelviging met gevestigde kringen, 
maar in Nederland was die beweging zowel massaler als ingrijpender. Dat mag zo 
zijn, maar Vuijsje kan het niet verklaren. Hij kent grote verklaringskracht toe aan 
het conformisme dat in Nederland heerst, maar hij legt niet uit waarom het heerst. 
Daarmee blijft dat conformisme veeleer een deel van het probleem dan van de 
verklaring. Verder zou de grote naoorlogse geboortegolf in Nederland invloedrijk 
zijn geweest, maar waarop en waarom blijft nogal vaag. Tenslotte wijst Vuijsje op 
de jodenmoord die in Nederland meer slachtoffers heeft gekend dan elders. Het 
nationale schuldgevoel daarover komt echter pas in de jaren zestig op gang; het 
maakt deel uit van de slingerbeweging en kan haar dus niet verklaren.  

In mijn boek Informalisering, een studie van veranderingen in 
omgangsvormen vanaf 1890 in Nederland, Duitsland, Engeland en de USA, heb 
ik deze slingerbewegingen bestudeerd en in een breder historisch en theoretisch 
kader geplaatst. Uit mijn verslag licht ik hier enkele typisch Nederlandse 
ontwikkelingen die direct relevant zijn voor een goed begrip van de ‘Nederlandse 
anomalie’. Zo heerste er hier tot in het midden van de jaren zestig een betrekkelijk 
onverbloemd standsbesef of klassenbewustzijn en werden stands- of 
klassenverschillen er openlijker besproken. In de andere landen was er op 
openlijke uitingen van klassenbewustzijn al eerder een taboe komen te rusten.  

Nederland is ook bijzonder wat betreft het functioneren van de aan 
machtscentra verbonden gevestigde coterie: de staat was niet luidruchtig 
aanwezig en hetzelfde gold voor het koninklijk hof zodat het ‘gezellige’ leven van 
de families die deelnamen aan het ‘leven op stand’ dus nauwelijks een centrum 
kende. Door de compacte kleinheid van Nederland kon het grootste deel van het 
sociale of ‘gezellige’ leven verspreid blijven over kleinschalige coterieën, die 
bestonden uit dicht geweven en overlappende netwerken waarin iedereen elkaar 
kende of tenminste sociaal kon plaatsen. Zo konden ze in alle vormen van sociale 
controle voorzien die gevestigde coterieën typeren, inclusief het aanzetten tot 
conformisme en het gesloten houden van de gelederen.  

Vergeleken bij Engeland, Duitsland of Frankrijk zijn in Nederland de 
negentiende-eeuwse verhoudingen en manieren nog lang in de twintigste eeuw 
blijven bestaan. Een reden hiervoor was de betrekkelijk late politieke 
bewustwording van de arbeidersklassen en een arbeidersbeweging die van meet af 
aan vrij sterk burgerlijk was georiënteerd. In dit verband is het van belang dat 
Nederland niet aan de Eerste Wereldoorlog deelnam. De heersende verhoudingen 
en manieren werden lang niet zo sterk door die oorlog aangetast als in andere 
landen het geval was. De gezagsdragers bleven in het zadel, ze bleven ‘deftig’ en 
ze bleven geloven in ‘tucht’. De preoccupatie met stand en de concurrentie om 



rang en reputatie werden op oude voet voortgezet en in grote lijnen deden 
vertegenwoordigers van de arbeidersklassen eraan mee. Ook de typisch 
Nederlandse verzuiling zette daartoe aan: de plicht tot trouw aan de eigen zuil 
kwam neer op de plicht gezagsgetrouw te zijn.  

Maar dat zich vastklampen aan de betrekkelijk conservatieve codes en 
idealen van ‘deftigheid’ en ‘tucht’ kon niet verhinderen dat de kloof tussen woord 
en daad, tussen het ophouden van een fatsoensfaçade vóór de coulissen en de 
praktijk erachter steeds wijder werd, vooral inzake seksualiteit. Na de Tweede 
Wereldoorlog waren die codes wel wat verzacht, maar het verschil tussen moraal 
en praktijk bleef tot in het midden van de jaren zestig wijzen op grote hoogten van 
hypocrisie. De historicus Von der Dunk heeft erop gewezen dat de schone schijn 
van de ‘fatsoens-façade’ generaties lang dwars door alle zuilen heen ging. Zelfs 
de progressieven zochten immers slechts ‘naar een andere, nieuwere legitimatie 
die niet zo naar dominee of pastoor rook.’ Dit betekent dat de vooroorlogse 
standensamenleving met zijn ‘tucht’ en ‘deftigheid’ ook na de oorlog grotendeels 
intact is gebleven. 

Deze hele wereld verdween als het ware achter het rookgordijn van de 
rookbom die in 1966 werd gegooid naar het koninklijke rijtuig van prinses Beatrix 
en prins Claus. Het oude vertoon van ‘standsbesef’ werd dermate door een 
krachtige verachting getroffen dat het woord ‘deftig’ in de late jaren zestig en de 
hele jaren zeventig gelijk kwam te staan aan stijf en arrogant: stijfdeftig. Er 
voltrok zich een slingerbeweging van manieren die ongelijkheid ademen naar 
manieren die gelijkheid ademen. Autoriteit, etiquette en regels in het algemeen 
raakten in de tweede helft van de jaren zestig dermate verdacht dat er geen 
manierenboeken meer verschenen en dat bijna alle autoriteit onrechtvaardig, 
onderdrukkend en corrupt leek. Het opportuniteitsbeginsel waarop gezagsdragers 
tot dan toe gewend waren een beroep te doen om de grote kloof tussen ideale 
schijn en praktijk te dichten of te bedekken, ging zich als hypocrisie tegen hen 
keren. Dit maakte hen tot onvermogende en onwillige bewakers van ouderwets 
stijve en met klasse en stand gepreoccupeerde formaliteit. Nederland maakte 
massaal een ingrijpende inhaalslag. De aanval op de ongelijke verhoudingen, op 
de fatsoensfaçade en de regentenmentaliteit ging er daarom gepaard met een 
krachtiger informalisering van omgangsvormen dan in omringende landen. 

Een uiting daarvan was dat zich in Nederland na het midden van de jaren 
zestig een ‘etiquetteboekenloos tijdperk’ van ruim vijftien jaar voordeed. In het 
buitenland ging de verkoop van manierenboeken gewoon door, maar hier bloeide 
de belangstelling voor goede manieren pas weer op aan het begin van de jaren 
tachtig. In 1982 verschenen er weer nieuwe manierenboeken. Ze verkochten goed. 
Sinds die jaren verbreidde zich in Nederland zowel als elders een waarderende 
belangstelling voor traditie en voor de levensstijl van de bovenlagen, met inbegrip 
van de adel, tegelijk met een oplopende ongerustheid over manieren en moraal. 

Het zal inmiddels duidelijk zijn: de reden waarom deze beide 
slingerbewegingen in Nederland verder uitsloegen dan in andere landen kan in 
een zin worden samengebald: omdat de negentiende eeuw hier tot in het midden 
van de jaren zestig heeft geduurd. Omdat Nederland buiten de Eerste 
Wereldoorlog bleef en omdat de verzuilde verhoudingen de gezagsgetrouwheid 
krachtig stimuleerden konden de gevestigde kringen er tot in die jaren hun 
geprivilegieerde posities behouden evenals hun standsbesef. En alle hiërarchische 
verhoudingen werden gekenmerkt door een vanzelfsprekende gezagsgetrouwheid. 
De op ongelijkheid gebaseerde omgangsvormen hielden stand, maar intussen 



vergrootte de kloof tussen fatsoensfaçade en feitelijke gedrag zich verder dan in 
omringende landen. Vooral hierin vindt de ‘Nederlandse anomalie’ haar 
oorsprong.  


