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Geachte dames en heren,

Het grootste deel van de geschiedenis gaat ongemerkt aan ons voor-
bij, maar van sommige gebeurtenissen weten we van dag tot dag en
van uur tot uur hoe zij zich voltrokken. Parijs in juli 1789 en in maart
1848, of Berlijn in april 1945 en in november 1989 zijn tot in de
kleinste details uitgetekend. Dat geldt ook voor de ineenstorting van
het Napoleontische gezag na de Franse nederlaag bij Leipzig op 19
oktober 1813. De eerste berichten die Nederland daarover bereikten,
werden met scepsis ontvangen. Volgens Anton Reinhard Falck, die-
naar van zowel Lodewijk Napoleon als Willem I, en in 1813 officier
in de Nationale Garde in Amsterdam, waren zij ‘zo niet geheel
verzonnen voorgekomen, immers toch grootelijk overdreven’. Pas
toen Falck op 3 november het gerucht van Napoleons nederlaag
bevestigd kreeg van de onderprefect van Rotterdam, J.A. van Zuylen
van Nyevelt, raakte hij overtuigd dat ‘voor een iegelijk die niet blind
wilde zijn de volheid der tijden [was] gekomen. Van het eene ogen-
blik tot het andere kon zich de crisis opdoen, en het was meer dan
ooit plicht geworden om te zorgen dat geen weldenkende er door
verrast werd. Van mij zelven’, aldus nog steeds Falck, ‘kan ik zeggen,
dat van die laatste week van October af alle bezigheid door mij werd
verwaarloosd en vergeten, die niet de strekking had om die crisis én
in Amsterdam én in andere steden ten beste te regulariseren.’1

Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe ‘regulariseert’ men een poli-
tieke crisis? Wat gebeurt er als een politiek bewind ineenstort en een
nieuw regime gevestigd moet worden? Welke mechanismen treden
er bij dergelijke regimewisselingen in werking? Is er in dergelijke
perioden van verhitte politieke gemoederen, met vloeiende gezags-
verhoudingen en institutionele chaos enige orde te ontdekken? Ik
meen van wel. Niet alleen de recente regimewisselingen van Oost-
Europa tot en met Irak, maar ook eerdere politieke transities na
oorlogen, burgeroorlogen en revoluties maken duidelijk dat over-
gangsperioden in de politieke geschiedenis een eigen karakter heb-
ben. De geschiedenis van regimewisselingen en de daarop volgende
reconstructie van politieke instituties en gezagsverhoudingen bevat
belangrijke inzichten voor de politieke geschiedenis als geheel. Het
vermogen om een nieuw begin te maken is een cruciaal kenmerk van
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de politieke geschiedenis en een historisch beginsel op basis waarvan
de politieke geschiedschrijving vernieuwd kan worden.2

November 1813

Wat moeten we ons voorstellen bij een nieuw begin in de politieke
geschiedenis? Neem bijvoorbeeld de gebeurtenissen die in 1813 leid-
den tot het ontstaan van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.
Al het hele jaar gistte er iets in den lande. In het voorjaar had de kei-
zer manschappen geëist voor een Garde d’Honneur en voor de Gar-
des Nationales, om het leger weer op volle sterkte te brengen. Het
debacle van de Russische veldtocht, de mislukte bemiddeling van
Metternich tussen Napoleon en Rusland en Pruisen, en de aanslui-
ting van Oostenrijk bij de oorlog tegen Napoleon hadden de Franse
positie overal in Europa ondermijnd.3 Net als in Duitsland, Spanje en
Italië, braken er in een aantal Nederlandse steden in april 1813 oproe-
ren uit, die werden neergeslagen met zware middelen, waaronder een
reeks doodvonnissen.4 Maar de neergang zette onverminderd door.
Vanuit het noord-oosten rukten de geallieerde legers op. Een deel
van de Franse bestuurders ontvluchtte Noord-Duitsland via de
Zuiderzee. ‘De schrik voor den Kosakken werd gevolgd en verle-
vendigd door den schrik voor onze opstand, dien zij uit onze oogen
scheenen te lezen’, schreef Gijsbert Karel van Hogendorp later.5

Onder de notabelen, zowel binnen als buiten de keizerlijke
bureaucratie, werd ondertussen gesproken over de mogelijkheden
van ‘la perspective du rétablissement de la Hollande’.6 Op welk
moment de daad bij het woord gevoegd moest worden, was een
belangrijk onderwerp van discussie. Na de slag bij Leipzig waren Van
Hogendorp en Leopold van Limburg Stirum in Den Haag het erover
eens ‘dat het tijdstip op handen was, en dat wij onze kragten dienden
te monsteren’. De voorbereidende besprekingen die daartoe in gang
waren gezet, werden op 15 november echter doorkruist door de
plotselinge verplaatsing van de Franse troepen van Amsterdam naar
Utrecht. In de loop van de dag kwamen in Amsterdam Falck en een
aantal andere leiders van de Nationale Garde bijeen, die een lijst met
namen voor een voorlopige stadsregering opstelden en vervolgens
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besloten te wachten tot er meer zekerheid was dat de Fransen niet
terugkwamen. ’s Avonds stak een groep Amsterdammers douane-
huisjes in brand, daartoe aangespoord door de gepensioneerde
marine-officier Jacob May en op de achtergrond Van Hogendorp, die
hoopten zo de opstand in gang te zetten. De volgende dag werd een
nieuwe stadsregering ingesteld, die als voornaamste zorg had om ver-
dere onrust te voorkomen. Net als op de meeste andere plaatsen waar
het Franse gezag was weggevallen, hanteerde men in Amsterdam ‘het
systema der onzijdigheid’ en maakte men geen verdere aanstalten om
in een nationale opstand voor te gaan.7

In Den Haag dacht men daar anders over. ‘Nu is het onze
tijd’, verklaarde Van Limburg Stirum op de ochtend van 17 novem-
ber en hij stapte met oranje kokarde getooid het huis van Van
Hogendorp op de Kneuterdijk uit om een sindsdien beroemde
proclamatie voor te dragen: ‘Oranje boven. Holland is vrij. [...] De
koophandel herleeft. Alle partijschap heeft opgehouden. Al het gele-
dene is vergeeten en vergeeven. Alle de Aanzienlijken komen in de
Regeering. De Regeering roept den Prins uit tot Hooge Overheid.
[...] Het volk krijgt een vrolijken dag op gemeene kosten, zonder
plundering noch mishandeling. Elk dankt God. De oude tijden
komen wederom. Oranje boven.’8

Zo simpel als dit klonk, zo ingewikkeld was wat er vervol-
gens tot stand kwam. Om te beginnen: wie hechtte er geloof aan een
graaf met een oranje kokarde, zonder enige officiële functie?
Degenen die een omwenteling wilden bewerkstelligen vormden een
uiterst kleine groep.9 De kring van activisten was beperkt tot ten
hoogste een paar honderd mensen over het hele land, die elkaar ken-
den uit een van de genootschappen, uit het openbaar bestuur, of
omdat ze elkaars buren waren.10 Volgens Van Hogendorp was 
die groep ook noodgedwongen klein, omdat maar weinigen 
voor staatkundige omwentelingen geschikt waren: ‘Na zo vele
Staatsverwisselingen, sedert den inval der Franschen voorgevallen,
zag ik nergens een vast punt om eene Regeering op te vestigen, dan
de oude erfelijke Regenten.’11

Dat leidt naar een tweede kwestie: wie vertegenwoordigde
het legitieme gezag op het moment dat de Fransen op de vlucht sloe-
gen? Tijdens de toenemende spanningen in de loop van 1813 hadden
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beambten van het napoleontische gezag diverse notabelen benaderd
om de openbare orde te handhaven. Zo had Falck een aanstelling in
de Nationale Garde aanvaard, al hoopte hij zo ook ‘eene hand uit te
steken bij de slooping van het groote rijk’ en bovendien er voor te
zorgen ‘dat wij niet onder het tijdelijke beheer van andere vreemden
vervielen, geneigd om onze herstelling niet naar onze zin, maar naar
de hunne te regelen’.12 

Tegenover dergelijke argumenten stond de opvatting van
Van Limburg Stirum, die zitting in een noodbewind onder Frans
gezag geweigerd had, want, zo stelde hij, ‘dan zou ik zoetjes aan met
de Franschen moeten mededoen en mijn eigen volkje onderdruk-
ken’.13 Net als Van Hogendorp, meende hij dat alleen degenen die
onbesmet waren door het Bataafse napoleontisch verleden een rol in
het nieuwe regime konden spelen. Maar deze regenten van 1795
bleken niet allemaal uit het goede hout gesneden te zijn. Om te
beginnen was de groep zelf verdeeld langs lijnen van patriottisme en
orangisme, al hadden de Franse gezagsdragers al door dat de oude vij-
anden ‘verbonden [waren] in hunnen haat tegen al wat Fransch
was’.14 Bovendien bleken maar weinigen van de oude regenten
bereid een rol in een nieuw regime te spelen. Van Hogendorp kreeg
nul op het rekest toen hij ze voor een bijeenkomst op 18 november
bijeenriep om ‘de Regeringsloosheid [...] en de droevigste gevolgen
van Plundering en Bloedvergieten daaruit kunnen voortvloeien’ te
keren. Enkelen antwoordden bij voorbaat niet te weten ‘welke wet-
tigheid aan dit stuk te hechten’ en verklaarden zich ‘onbevoegd tot
het ontzetten van eene erkende Regeering, veelmin tot het aanstel-
len van eene andere, of tot het aanmatigen van eenig bestier bij ons
zelven.’15 Degenen die wel waren gekomen, toonden zich evenmin
bereid verantwoordelijkheid voor een nieuw regime te nemen. Toen
op een volgende vergadering bleek dat de oude regenten zich had-
den laten intimideren door een dreigbrief van de Franse prefect De
Stassart, besloten Van Hogendorp en Frans Adam van der Duyn van
Maasdam zichzelf tot Provisionele regering uit te roepen, ‘tot de
komst van Zijne Hoogheid toe’.16 Bij ontstentenis van de steun van
de notabelen, beriepen zij zich op ‘het geroep van alle zijden om zulk
een Bestuur tot redding van het Vaderland’ en vroegen zij ‘alle brave
Nederlanders om zich te vereenigen tot ondersteuning van dit ons



9

cordaat besluit. God helpt degenen die zich zelven helpen.’17

De vraag naar de legitimiteit van het nieuwe gezag lag nog
ingewikkelder met de nieuwe Oranjevorst. Weliswaar spoorde Van
Hogendorp op 19 november de prins van Oranje aan zijn positie als
soeverein snel in te nemen met de mededeling dat ‘la nation s’est
levée, elle porte vos couleurs, elle proclame votre nom’.18 Maar zoals
de ambtenaar H. van Appeltern zich herinnerde: ‘Even gelijk bij de
terugkomst van de Bourbons in Frankrijk het volk in het algemeen
de heugenis aan de bijzondere vorsten dier familie grootendeels ver-
loren had, zoo bestond ook bij de groote menigte in Holland - ik
spreek natuurlijk niet van de meer beschaafde klassen - weinig
bekendheid meer met de tegenwoordige leden van het Oranjehuis’.
Bovendien, zo vervolgde Van Appeltern, koesterde een deel van de
hogere standen de hoop dat niet Willem VI maar nummer VII de
troon zou bestijgen, aangezien de vader ‘door zijn geheul met
Napoleon’ de Engelsen tegen zich in het harnas had gejaagd.19 Daar
komt bij dat onduidelijk was wat de basis was van het gezag van de
nieuwe koning Willem I. De prins liet weten getroffen te zijn door
de steunbetuigingen die hem ten deel vielen, maar toch even duide-
lijk te willen afspreken dat, zodra hij voet aan Neerlands wal zou zet-
ten, de soevereiniteit aan hem werd overgedragen, ‘pour ainsi dire
par acclamation’.20 Welke vergadering die instemming per acclamatie
zou moeten verlenen bleef ongenoemd. In zijn proclamatie van
2 december, een dag na zijn landing in Scheveningen, betoogde prins
Willem tegenover het Nederlandse volk dat ‘Uw vertrouwen, uwe
liefde de Souvereiniteit in mijne handen’ had gelegd. Hij aanvaardde
die, zij het onder de conditie van de ‘waarborging eener vrije consti-
tutie’, die hij op een later tijdstip aan zijn onderdanen hoopte te kun-
nen aanbieden. 

Daarmee verschoof het probleem van de legitimiteit van het
nieuwe gezag opnieuw, ditmaal naar de geldigheid van de constitu-
tie. De Grondwetscommissie die op 21 december onder Van Hogen-
dorps leiding was ingesteld, was een maand later al zo ver gevorderd,
dat het tijd werd te bedenken hoe dit document ‘gesanctioneerd’ kon
worden. Naar het eerder tevergeefs beproefde model van de regen-
tenvergadering, stelde Van Hogendorp aan de commissie voor dat de
commissarissen-generaal van de Departementen een lijst zouden
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opstellen van in totaal zeshonderd notabelen, die de Grondwet in een
gezamenlijke vergadering zouden goedkeuren. In reactie op dit plan
vroeg commissielid H.W. van Aylva zich af ‘op welke wijze de
Notabelen hunnen qualificatie en wettigheid erlangen’ zouden en
stelde hij een openbare kandidaatstelling voor. Als er geen bezwaar
tegen de kandidaten gemaakt zou worden, zouden ze volgens hem
gewettigd zijn de natie te vertegenwoordigen. A.J.C. Lampsins zag
‘daarin teveel zweem van democratische denkbeelden’. W.F. Roëll
erkende ‘dat er in het inroepen der Natie iets democratisch gelegen
is, dog bevroedt niet, hoe de aanneming ener Grondwet zonder
eenigen schijn van democratie zoude kunnen geschieden’. Van
Hogendorps belangrijkste zorg was dat er geen al te grote tegenstand
tegen de nieuwe Grondwet zou klinken. Hij meende dat eventueel
protest gesmoord kon worden door het aantal van zeshonderd te ver-
dubbelen.21

Dat stuitte op praktische bezwaren, aangezien de commissa-
ris-generaal van Binnenlandse Zaken, H. van Stralen, de departe-
menten al bleek te hebben aangeschreven met het verzoek een lijst
met notabelen op te stellen. Van Stralen gelastte een zeker evenwicht
tussen oude adel en aanzienlijke mannen uit andere standen, tussen
mensen uit oude en uit latere regeringen, en tussen verschillende
maatschappelijke sectoren, zoals justitie, de koophandel, het leger en
de wetenschap. Verder telde ‘al wat men verder tot het notabele kan
brengen. Geboorte en gegoedheid, maar bijzondere talenten,
deugden en verdiensten, houde ik voor hoofdvereischten, en zulks
zonder onderscheid van godsdienstige of voormalige politique denk-
wijze.’22 Uiteindelijk zouden de lijsten gedurende acht dagen ter
inzage liggen, waarna de daarop vermelde notabelen zouden worden
beschouwd als ‘representerende het geheele Nederlandsche volk’.23

De notabelenvergadering, die op 29 maart 1814 geopend en tevens
gesloten werd, mocht slechts stemmen, zonder te discussiëren. Van
de zeshonderd aangeschrevenen hadden 106 niet de moeite genomen
om te komen; slechts 26 stemden tegen. Hoe weinig betekenis de
notabelenvergadering had, bleek eens te meer toen na de incorpora-
tie van de zuidelijke Nederlanden een jaar later opnieuw een Grond-
wet door een notabelenvergadering moest worden goedgekeurd en
een numerieke meerderheid tegen het voorstel door rekenkundig
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knutselen van de regering in een minderheid werd omgezet.
Hoewel er dus wel degelijk pogingen werden gedaan de

legitimiteit van de nieuwe staat te funderen op de instemming van
een representatief deel van de bevolking, berustte zij per saldo niet op
een erg sterke democratische rechtvaardiging. Meer dan aan de
representativiteit van de notabele stemmen, ontleende de nieuwe
staat zijn gezag aan een aantal met grote nadruk gepropageerde sen-
timenten. 

Het belangrijkste daarvan was de onpartijdigheid. Wat de
proclamatie van 17 november als feit had gesteld, namelijk dat ‘alle
partijschap heeft opgehouden’, was symptoom van een voortdurend
aangeroepen behoefte aan eensgezindheid. Daarbij ging het niet
alleen om de verdeeldheid die het napoleontisch bewind had
gecreëerd, maar in minstens even grote mate om de ‘partijschappen’
van de oude Republiek. Zoals Van Hogendorp in zijn ‘Aanmer-
kingen op de Grondwet’ betoogde, herstelde de nieuwe Grondwet
een soeverein vorst, ‘zoo als die van ouds was’, maar ‘in plaats van
dewelke een tweede geslagt de Republiek ingevoerd heeft’. Daarmee
was ‘de grondslag tot die verdeeldheid gelegd waarmede wij ver-
zwakt en eindelijk te gronde gegaan zijn’.24 Om daaraan te ontko-
men, ontstond er na 1813 een sterke voorkeur voor ‘het malle
midden’, zoals Bilderdijk vol afgrijzen het Nederlandse juste milieu-
denken typeerde.25

De imperatief van de onpartijdigheid hield ook in dat de
tegenstellingen uit het verleden niet langer opgerakeld dienden te
worden. Na het afschaffen van partijschappen volgde in de procla-
matie van 17 november dan ook logisch het gebod al het geledene te
vergeten en te vergeven. Anders dan in Frankrijk, waar na Waterloo
de aanhangers van Napoleon samen met de koningsmoordenaars en
de Jacobijnen weggezuiverd werden, was in Nederland nauwelijks
sprake van een zuivering van overheidsfunctionarissen. 

In plaats daarvan lag de nadruk op het bevorderen van
nationale eenheid. Een van de krachtigste instrumenten voor het
bewerkstelligen van die eenheid was de Oranjecultus, die direct in
november 1813 vorm kreeg in een stroom van hoogdravende gele-
genheidsgedichten: ‘Kom, zweren we, op der Vaadren graven, /
Voor eeuwig Neêrlands Dwingeland af; / Oranje is weer aan ‘t hoofd
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der Braven, / Oranje zal uw rechten staven: / ’t Was toch Oranje
alleen, Bataven! / Die ’t Vaderland zijn grootheid gaf.’26

Behalve slechte smaak en hoge toon, kwam in deze werken ook een
sterk anti-Franse sentiment naar voren: ‘Het bloed van uw ver-
moorde zoonen, / Op Frankrijks bloedbevel geslacht, / Dat wraak
roept aan den throon der throonen, / Dat van uw moed zijn wraak
verwacht’, dichtte de Amsterdamse Maria van Zuylekom: ‘De Gauler
hadt millioenen levens / Aan zijne Zegenkar geboeidt, /
Glimplagchend, met den lagch der helle, / Zag hij koelbloedig
traanen wellen, / In ’t oog der droeve Burgerij. - / Hij roofde en
plonderde allerwegen; / Nooit, nergens tradt één enkle zegen, / ’t
Vernederd Neêrland meer op zij!’27

Tegelijkertijd was echter duidelijk, dat de Nederlandse staat
onder Willem I veel aan de Franse overheersing te danken had. Zoals
Kinker in 1817 memoreerde, had Lodewijk Napoleon de gave gehad
om ‘het Koningschap aan de stugste republikeinen aannemelijk te
maken.’28 Vandaar dat men in de jaren na 1813 nogal worstelde met
de vraag hoe de overgang van Republiek, via Franse overheersing
naar Koninkrijk begrepen moest worden. Was hier sprake van een
breuk met de Franse tijd, of juist met de Republiek? Sloot het
koningschap van Willem aan bij een Bourgondische erfenis van de
vijftiende eeuw, bij het stadhouderlijk bewind, of was hij een recht-
streekse opvolger van de Napoleons?29 

Het antwoord op deze vragen werd gesmoord in de huiver
om de partijschappen van het verleden op te rakelen. Dat
beschroomde zwijgen over de politieke en historische grondslag van
het nieuwe koninkrijk bezorgde 1813 een slechte pers. ‘Na wat
juichens legde de vermoeide natie zich rustig te slapen onder de scha-
duw van den Oranjeboom’, zo stelde Johan Huizinga in een
onfeestelijke rede bij het honderdste jubileumjaar van het
Koninkrijk.30 Vijftig jaar na hem betwijfelde J.C. Boogman of er
eigenlijk wel wat te vieren viel. Zeker, de eenheidsstaat, de constitu-
tionele monarchie, het opheffen van de ‘mateloze partijstrijd’ van de
Republiek, de nationalisering van de revolutie van 1795, dat alles
maakte 1813 tot een belangrijker historisch keerpunt dan 1945. Maar
zo passief en besluiteloos als de politieke elite zich, met uitzondering
van Gijsbert Karel van Hogendorp, tijdens de omwenteling van 1813
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had opgesteld, zo apathisch en lusteloos waren volgens Boogman ook
de eerste decennia van het Koninkrijk.31 Hij sloot zich aan bij
Thorbecke, die in 1848 met de romantische metafoor van het slapen
en ontwaken der naties de Grondwet van het Verenigd Koninkrijk
hekelde, omdat deze ‘het staatsburgerschap, de eerste drijfveer voor
onzer eeuw, zooveel zij kon, [heeft] laten slapen. Om hartstogt te
mijden, brak zij de ziel.’32

In de laatste jaren is het beeld van een natie in schijndode
toestand wel wat bijgesteld. Niek van Sas bespeurde in het politieke
bestel onder Willem I ‘allerlei tegenkrachten’, die zich deels richtten
tegen de ‘Fransche ziekte’ van de bestuurlijke centralisatie, maar
gaandeweg het autocratische bewind van Willem I in zijn geheel ter
discussie wensten te stellen.33 Jeroen van Zanten heeft recentelijk
laten zien dat deze oppositie wel degelijk wat voorstelde, maar bena-
drukt tegelijkertijd dat een ‘repressief natiebesef ’ de politieke discus-
sie op beslissende momenten lamlegde.34

Alles wel beschouwd, kreeg de reconstructie van het politieke bestel
in Nederland na 1813 vorm temidden van afwachtende stadsgouver-
nementen, door een gelukkige greep van enkele Haagse notabelen,
met een koning die grotendeels onbekend was voor zijn onderdanen,
een Grondwet die moeilijk gezien kon worden als uitdrukking van
de natie, en een bestuurlijk apparaat, dat grotendeels was overgeno-
men uit de napoleontische boedel. Hoe moest uit deze puinhoop een
stabiel staatkundig bouwwerk opgetrokken worden? Deze discussie
over deze vraag werd gesmoord in een afgedwongen nationale eens-
gezindheid onder de hoede van Oranje. In stilte maakt Nederland de
overgang naar een nieuw regime, waarin, zoals Fruin enigszins
gechargeerd stelde, ‘al het bestaande tot in zijn grondslagen vernie-
tigd en door een geheel nieuw gebouw vervangen’ werd.35

Overgangspolitiek

Het belang van voorgaande historische schets reikt verder dan de
grenzen van het vaderland en leidt naar de algemene vraag of er over-
gangsperioden in de geschiedenis zijn. Wie dat wil beweren, heeft
wat uit te leggen aan sceptici zoals Hermann von der Dunk, die stelde
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dat elke tijd een overgangstijd is. We zijn volgens hem geneigd onze
eigen tijd als een periode van crisis te zien, omdat we het verleden
waarmee we het contrasteren tot geordende en hanteerbare propor-
ties teruggebracht hebben.36 Dat valt nog te bezien: niet alle perioden
uit het verleden zijn even ordelijk. Zo is het tamelijk gangbaar om de
periode van Franse Revolutie en het napoleontisch bewind te zien als
‘een stroomversnelling in het historische verloop’ of als een
‘Sattelzeit’.37 Waarschijnlijk kwam het begrip ‘overgangsperiode’ ook
pas na deze periode in zwang. Zoals blijkt uit het Dictionnaire des
idées reçues van Flauberts antihelden Bouvard en Pécuchet, diende
men bij het lemma ‘onze tijd’ er ‘tegen te keer [te] gaan’ of ‘hem
overgangsperiode of periode van verval [te] noemen’.38

De stelling dat er specifieke historische episodes aan te dui-
den zijn als overgangstijd, omdat zij een brug vormen tussen twee
afgebakende historische tijdvakken, leidt onherroepelijk naar een dis-
cussie over historische periodisering. Ik wil die nu niet aangaan, maar
trek mij direct terug op het terrein van mijn leerstoel, de politieke
geschiedenis. Daar is een periodisering aan de hand van regimewisse-
lingen zeer gangbaar: van Ancien régime via Republiek naar
Restauratie, van Republiek naar Koninkrijk, van Weimar naar Hitler,
van Bonn naar Berlijn, van Sovjet-Unie naar Russische Federatie, om
een paar van de meest opvallende transities van de laatste tweehon-
derd jaar te noemen.

De afgelopen jaren is er veel geschreven over politieke
transities. In de nasleep van de val van de Muur hebben vele onder-
zoekers zich gestort op de Oost-Europese landen die een overgangs-
periode doormaakten na de val van de communistische regimes.39

Bovendien trokken toen opnieuw de studies de aandacht die sinds de
jaren zeventig verschenen over regimewisselingen in Zuid-Europa,
Latijns-Amerika en in een groot aantal voormalige koloniën.40 Het
belang van deze studies is er alleen maar groter op geworden, sinds
de wereldorde beheerst wordt door een grootmacht die wel naar
believen regimes omverwerpt, maar minder doortastend optreedt bij
het reconstrueren van politieke instituties en het herstellen van poli-
tiek gezag.41 Tegelijk beperkt dat grote actuele belang het historische
blikveld, omdat alle aandacht nu uitgaat naar pogingen om overal ter
wereld de democratie op te bouwen. Dat doet je wel eens vergeten
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dat niet alle overgangsperioden naar onze parlementaire democratie
leiden, en dat bovendien regimewisselingen moeilijk begrepen kun-
nen worden als een proces van rationeel ontwerp en doelgerichte uit-
voering.

Zoals naar voren komt in het onderzoek naar overgangspo-
litiek dat ik samen met Nele Beyens, Matthijs Lok en Freya Sierhuis
uitvoer, zijn er in uiteenlopende overgangsperioden, in verschillende
landen en met diverse uitkomsten, toch steeds terugkerende thema’s
en mechanismen te bespeuren. Onze bevindingen op basis van
onderzoek naar overgangsperioden in Nederland en Frankrijk rond
1600, 1814 en 1945 sluiten aan bij een groeiend aantal studies, waarin
verschillende perioden van politieke reconstructie met elkaar worden
vergeleken: de Verenigde Staten na de Burgeroorlog, Frankrijk na
1871, West-Europa na 1918 en 1945, Oost-Europa na 1989.42

Onderscheidende en tevens complicerende factor in ons onderzoeks-
project is, dat wij ook kijken naar vroegmoderne voorbeelden van
reconstructie na perioden van religieuze en dynastieke twist, te weten
de vorming van de Nederlandse republiek na de Unie van Utrecht
en de gelijktijdige reconstructie van de Franse monarchie aan het
einde van de zestiende eeuw. In al deze perioden treffen we over-
eenkomstige mechanismen van politieke reconstructie aan, die ons
sterken in de veronderstelling, dat overgangsperioden een specifiek
karakter hebben.

Wat zijn dan die gemeenschappelijke kenmerken van der-
gelijke perioden van politieke reconstructie? Het antwoord op die
vraag begint met de afbakening van begin en einde van overgangspe-
rioden.43 Het vaststellen van het begin van een overgangsperiode is
ingewikkeld. Pas achteraf kan worden vastgesteld wat het beslissende
moment was. Soms wordt dat al heel snel duidelijk: de bestorming
van de Bastille was al op de zestiende juli in de Assemblée Nationale
uitgeroepen als het begin van een nieuwe politieke orde.44 Het ver-
trek van de Franse troepen uit Amsterdam was door Van Hogendorp
al twee dagen later herkend als een staatkundige misstap, die kordaat
optreden mogelijk maakte. Opvallend in al deze gevallen is een sterk
bewustzijn van de potentiële hoofdrolspelers in een regimewisseling,
dat het momentum niet verloren moet gaan. Het is ‘nu of nooit’,
zoals Hendrik Brugmans in 1945 het geschrift noemde waarin hij
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opriep tot politieke vernieuwing.45 Het begin van een overgangspe-
riode wordt derhalve gemarkeerd door de ervaring van de betrokke-
nen, dat de wereld en de instituties waarin ze leven vloeibaar, kneed-
baar en maakbaar zijn geworden, en dat het ijzer gesmeed moet
worden als het heet is, om nog maar een andere beeldspraak te
gebruiken die in deze perioden veel gehanteerd wordt.

De metafoor van het verhitten, vervloeien en kneden van
maatschappelijke verhoudingen geeft ook aan hoe overgangsperioden
eindigen. Het einde van een overgangsperiode wordt steeds weer
aangeduid als consolidatie, kristallisatie, stabilisering. In plaats van
verhitte gemoederen komen koele betrekkingen. Openlijke strijd
maakt plaats voor Koude Oorlog.46 

Dit streven naar consolidatie en stabilisering komt met name
tot uitdrukking in de enorme productie van grondwetten. Van
Hogendorp had zijn schets al enkele jaren in de lade liggen. Ook aan
het einde van de Tweede Wereldoorlog kwam er een stroom van
blauwdrukken voor de herboren staten op gang. De politieke transi-
ties aan het einde van de twintigste eeuw vielen in sommige gevallen
zelfs samen met het beraad in grondwetscommissies.47 Men moet ech-
ter wel in de gaten houden dat deze vorm pas na de Franse Revolutie
in zwang raakt. Het staatsrecht in de vroegmoderne tijd bestond uit
gewoonterecht, privileges en vorstelijke vrijheden, die zich moeilijk
laten verenigen met de moderne ambitie om de politieke orde op
basis van een rationeel constitutioneel ontwerp in te richten.48 Zoals
uit de gang van zaken rond de notabelenvergaderingen van de
Restauratie blijkt, bleef het ook in de moderne tijd bij een ambitie.
Het aanvaarden van een grondwet was eerder een symptoom dan een
oorzaak van een herwonnen politieke stabiliteit. Derhalve blijft de
vraag staan wat onder de stabiliteit of stabilisering van een regime
verstaan moet worden.49

Ik denk dat er drie belangrijke vormen van stabilisering te
onderscheiden zijn, kortweg aan te duiden als machtsevenwicht,
modus vivendi en verzoening. In zijn meest rudimentaire vorm
berust de stabiliteit van een regime op een evenwicht tussen maat-
schappelijke groepen. Zo beschrijft Charles Maier de stabilisering van
politieke regimes na de Eerste Wereldoorlog als een herstel van de
macht van de bourgeoisie tegenover een met welvaart, beperkte
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zeggenschap en politieke repressie bedwongen arbeidersklasse.50

Kenmerkend voor politieke transities is evenwel dat de groepen
waartussen het evenwicht gezocht moet worden voor een deel pas
ontstaan in en door de destabilisering van maatschappelijke verhou-
dingen.51 Zo mislukte de stabilisering van Duitsland en Italië na de
Eerste Wereldoorlog niet alleen door de kracht van de arbeidersklasse
of de angst van de kleine middenstand, maar ook omdat de oorlog
een geharde frontgeneratie had gecreëerd, die zich fel tegen het
nieuwe democratische bestel richtte. Ook lokale verschillen kunnen
door het wegvallen van een centraal gezag tijdens overgangsperioden
een grotere invloed uitoefenen. Zoals de discrepantie tussen Den
Haag en de meeste andere steden in 1813, of tussen het Noorden en
het Zuiden van Nederland in 1945 laat zien, moet politieke recon-
structie van plaats tot plaats steeds opnieuw vorm worden gegeven en
ook nog eens op nationale schaal worden gecoördineerd.52

Het belangrijkste voorbeeld van de wijze waarop tijdens
overgangsperioden een nieuw machtsevenwicht tot stand komt, zijn
de zuiveringen van het openbaar bestuur en van maatschappelijke
instellingen. Het doel is veelal om de aanhangers van het oude regime
te elimineren en zo de oorzaak van de bestaande instabiliteit weg te
nemen.53 Maar het middel is vaak erger dan de kwaal. Een zuivering
elimineert deskundige bestuurders en hun tacit knowledge van
bestuursroutines. Alleen als die routines verregaand geformaliseerd
zijn, kunnen zonder al te veel gevaar individuele bestuurders wegge-
zuiverd worden, zoals met name na 1945 op relatief grote schaal is
gebeurd.54 Zuiveringen zijn minder gangbaar in vroegmoderne
bestuursvormen, waarin publieke ambten meer beschouwd werden
als persoonlijk eigendom van bestuurders. Bovendien lijkt in vroeg-
moderne beschouwingen de overtuiging te overheersen dat zuiverin-
gen schadelijk zijn, omdat zij het verleden weer oprakelen.55 Deze
opvatting kan een pragmatisch gevolg zijn van de beperktere moge-
lijkheden van vroegmoderne staten om opvattingen en uitingen
dwingend aan de bevolking op te leggen.

Hieruit blijkt al dat een machtsevenwicht zonder meer niet
stabiel is. Een nieuw regime moet in ieder geval een minimum aan
instemming weten te genereren. Dit leidt naar een tweede opvatting
van stabiliteit, nu opgevat als een modus vivendi tussen elkaar in
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beginsel vijandig gezinde groepen, die bereid zijn onder bepaalde
voorwaarden af te zien van een voortgaande strijd en geschillen via
vreedzame procedures op te lossen.56 Dat is bijvoorbeeld de strekking
van de pacificatie-edicten die een belangrijke rol speelden in de poli-
tieke reconstructie na de godsdiensttwisten van de tweede helft van
de zestiende eeuw. Daarin wordt als eerste vereiste genoemd dat alle
partijen het verleden dienen te laten rusten en de herinnering eraan
niet langer mogen oprakelen.57 Dergelijke oproepen vinden we ook
terug in de afkeer van partijschappen rond 1813 en in de sterke
nadruk op nationale eenheid in de Wederopbouw na de Tweede
Wereldoorlog.58

De grote nadruk die in overgangsperioden wordt gelegd op
het belang van stabiliteit, de ideologie van de wederopbouw, is
derhalve zelf een van de belangrijkste voorwaarden voor stabilisering.
Zo werden godsdiensttwisten voor een deel onschadelijk gemaakt
door de opkomst van neo-stoïcijnse denkbeelden over het belang van
rust en orde. De Restauratie kreeg zijn beslag in het juste milieu-den-
ken, dat de constitutionalisering van de Revolutie op het oog had.
Tijdens de wederopbouw van Europa na 1945 werden ‘het einde van
de ideologie’ en de ontnuchterende werking van technocratische
welvaartspolitiek zelf weer op hoogst ideologische wijze gepropa-
geerd.

Het afzweren van radicalisme als voorwaarde voor een
modus vivendi, gaat in veel gevallen gepaard met een opgelegde
nationale eensgezindheid. Belangrijkste middel daarbij is het aanwij-
zen van buitenlandse vijanden: achtereenvolgens Spanjaarden,
Fransen en Duitsers in het geval van de Nederlandse overgangsperio-
den. Bovendien bestaat de nieuwe eensgezindheid vaak bij de gratie
van het excommuniceren van extreme groeperingen. Voorbeelden
zijn de marginalisering van nationaal-socialisten in de twee
Duitslanden, van de aanhangers van Vichy in Frankrijk, de excom-
municatie van NSB-ers in Nederland, maar ook de repressie van
communisten na 1945 in geheel West-Europa. In sommige gevallen
gaat dit zelfs zo ver, dat aanhangers van het vorige regime zich
gedwongen zien te emigreren.59 Zo kan de reconstructie van een
politiek regime gepaard gaan met een radicale herschikking van de
demos, beginnend met de beperking van de politieke rechten van
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voormalige tegenstanders, tot en met gedwongen volksverhuizingen
en etnische zuiveringen, zoals in 1945 de Volksduitsers in Oost-
Europa is overkomen.60

Een dergelijke uitkomst staat haaks op een derde concept
van stabilisering. Dat is het idee dat stabiliteit alleen vorm kan krijgen
via een daadwerkelijke verzoening tussen strijdende partijen. Deze
opvatting ligt ten grondslag aan de commissies voor waarheid en ver-
zoening die sinds de jaren zeventig in een aantal landen zijn ingesteld
om de voorwaarden voor een oprecht herstel van het politieke leven
te scheppen.61 Vergelijkbare fenomenen in eerdere perioden zijn de
parlementaire onderzoekscommissies na de Tweede Wereldoorlog,
of, in de vroegmoderne tijd, de bi-confessionele delegaties die met
feestelijke rituelen en plechtige beloften in de Franse steden de paci-
ficatie-edicten kwamen uit- en opleggen.62 Al deze voorbeelden sug-
gereren dat maatschappelijke verhoudingen instabiel blijven als het
voorgaande conflict niet openlijk erkend en bijgelegd wordt.
Overigens blijkt het in veel gevallen om meer te gaan dan de ver-
deeldheid in het meest recente verleden. Zo stond in de historische
terugblikken in Frankrijk en Nederland aan het eind van de Tweede
Wereldoorlog veeleer de politieke en economische crisis van de jaren
dertig centraal, dan de gebeurtenissen tijdens de Duitse bezetting. In
Van Hogendorps analyse van de partijschappen die na 1813 tot het
verleden dienden te behoren, bekommerde hij zich meer om de
zwaktes van de Republiek dan om de problemen van de napoleonti-
sche erfenis.63

Stabilisering door verzoening speelt wellicht geen erg grote
rol in de geschiedenis. Het vergt namelijk een explicitering van het
conflict, die zelf weer een nieuwe destabilisering in de hand kan wer-
ken. Bovendien wordt met verzoening gesuggereerd dat politieke
transities met wil en bewustzijn volbracht kunnen worden. In
overgangsperioden overheersen echter de misvattingen, onbedoelde
gevolgen en toevallige samenloop van omstandigheden. Doordat
bestuurlijke routines en institutionele zekerheden wegvallen, moeten
de betrokkenen in een overgangsperiode met behulp van improvisa-
tie hun weg in nieuwe politieke omstandigheden vinden: de Bastille
bestormen; met een oranje kokarde de straat op stappen; zoals
De Gaulle een redevoering houden op de trappen van het Parijse
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stadhuis, en suggereren dat de Fransen zich onder zijn leiding zelf
bevrijd hebben; het instellen van een voorlopige regering, bestaande
uit mensen die jaren uit beeld waren geweest en die niemand op basis
van eerdere ervaring zal kunnen vertrouwen - het zijn allemaal voor-
beelden van, afhankelijk van de uitkomst, roekeloze of gedurfde
improvisatie.64

In veel gevallen  wordt het herstel van rust en orde gepre-
senteerd als een werkelijke restauratie van een eerder bewind. Zoals
het heet in de proclamatie van 17 november 1813: ‘De oude tijden
komen wederom’. Van een werkelijke terugkeer kan echter nooit
sprake zijn: de pijl van de tijd wijst immers maar één kant op.
Daarmee is niet gezegd dat er sprake kan zijn van een sterke conti-
nuïteit in instituties, personeel en rechtsbeginselen. Maar zelfs als ach-
teraf zo’n sterke continuïteit kan worden vastgesteld, vereist een tij-
delijke onderbreking van al deze politieke vormen dat er een nieuw
begin moet worden gemaakt.65 Precies op dit punt onderscheiden
overgangsperioden zich van geregelde regeringswisselingen en her-
zieningen van de grondwet.66 In het laatste geval vinden politieke
veranderingen plaats door toepassing van de regels van het spel; in
overgangsperioden gaat het om herformulering van de regels van de
politiek - om het beginnen van een geheel nieuw spel.67

Een nieuw begin

Het vermogen om opnieuw te beginnen is kenmerkend voor de
politieke geschiedenis en alleen al om die reden interessant om te
bestuderen. Maar ik zou nog een stap verder willen zetten: dit inzicht
maakt het ook mogelijk een nieuw begin in de politieke geschied-
schrijving te maken.

Het is sinds enkele decennia gebruikelijk te jeremiëren over
de ondergang van de politieke geschiedenis. De opkomst van struc-
turele benaderingen, de aandacht voor de lange duur, voor de trage
tijdstroom van economie en cultuur, zou de politieke geschiedenis
gereduceerd hebben tot een reeks betekenisloze gebeurtenissen. Nog
steeds lijdt de politiek historicus onder het verwijt van Braudel dat hij
zich bezig houdt met ‘la plus capricieuse, la plus trompeuse des
durées’. Geschikt voor journalisten en kroniekschrijvers, maar niet
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voor serieuze wetenschap.68 Het is niet nodig hier lang bij stil te staan.
Al vijftien jaar geleden heeft Hans Righart op deze plaats de stand van
zaken in dit debat op een rijtje gezet en bovendien aangegeven waar
volgens hem de uitgang uit deze benarde situatie gevonden moest
worden: in de politieke cultuur.69

Inderdaad heeft de politieke geschiedenis via de politieke
cultuur de weg teruggevonden naar het centrum van de historische
belangstelling. De politieke geschiedenis moest niet meer gaan over
politieke leiders, die binnen de gevestigde instituties van partij en
parlement naar uitbreiding van hun macht en van die van hun achter-
ban streefden. In plaats daarvan moest er gekeken worden naar
ideeën, zoals Furet benadrukte in zijn kritiek op de marxistische his-
toriografie van de Franse Revolutie.70 Hij kreeg bijval van collega’s als
Keith Michael Baker, die de aandacht vestigde op het belang van
politieke talen en zo een brug wist te slaan met de intellectuele
geschiedenis van de Cambridge School en de Duitse Begriffs-
geschichte.71 Mona Ozouf vulde dit aan door te wijzen op het belang
van rituelen, feesten en manifestaties, repertoires en scripts, waar eer-
der alleen antropologen en sociologen als Clifford Geertz, James
Scott en Charles Tilly naar keken.72 In navolging van de nieuwe
geschiedschrijving over de Franse Revolutie heeft in Nederland de
belangstelling voor politieke cultuur vorm gekregen in het onder-
zoek naar de Patriottentijd.73 Daarnaast is de aandacht uitgegaan naar
het generatieconflict van de jaren zestig en de jeugd-, muziek-, sub-
en tegencultuur.74 In de laatste jaren is de politiek-culturele benade-
ring verrijkt door bijdragen van de Groningse collega’s, die de
aandacht vestigden op het belang van stijlen in de politiek.75 Ten
slotte heeft het idee dat de politieke geschiedenis beschreven kan
worden als een opeenvolging van vormen van politiek ten grondslag
gelegen aan het NWO-onderzoeksprogramma De Natiestaat, dat de
politieke geschiedenis in Nederland tot een van de meest productieve
secties in de historische discipline heeft gemaakt.

De wending naar de politieke cultuur heeft duidelijk ge-
maakt dat de politieke geschiedenis in belangrijke mate een strijd is
om de vraag waar ‘de politiek’ zich mee zou moeten of mogen be-
moeien.76 Doordat politiek in beginsel overal kan zijn, is het onder-
zoeksterrein van de politiek-historicus ook veel groter geworden dan
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de wederwaardigheden van koning, keizer, admiraal, of, voor later
tijden: politici, partijen en het parlement. Die verbreding van het
blikveld sluit aan bij de daadwerkelijke uitbreiding van politieke
bemoeienis sinds het begin van de twintigste eeuw. De politiek
omvatte in de twintigste eeuw gaandeweg het totale leven en werd
in sommige gevallen nadrukkelijk totalitair.77 Ook in de aandacht
voor politieke stijl is de politieke geschiedenis opmerkelijk zeit-
gemäß, want geheel toegesneden op een door de media beheerste
toeschouwersdemocratie.78 Ten slotte hebben de politiek-historici zo
de Braudeliaanse erfvijand op eigen terrein verslagen. De geschiede-
nis van de politieke cultuur is, in de woorden van Righart, ‘een his-
toire quasi immobile, gekenmerkt door een hoge mate van continuï-
teit. Onder de beweeglijke bovenlaag van de politieke evenementen
bevindt zich de trage onderstroom van de politieke cultuur, de lon-
gue durée van de politieke geschiedenis. [...] Bestudering van de poli-
tieke cultuur [...] relativeert tegelijkertijd de rol van politieke elites.
Deze elites blijken immers in hoge mate afhankelijk van de heersende
politieke cultuur.’79 Kortom, zoals Jeffrey Herf onlangs vaststelde, is
de politieke geschiedenis ‘not so boring after all’. De politiek-
historische somberheid van vroeger heeft plaats gemaakt voor inge-
houden triomfalisme.80

Ik ben bang dat er te vroeg is gejuicht. Naast alle winst die
met de politieke cultuur-benadering is geboekt, staan een paar zware
verliesposten. Ik noem er drie. Ten eerste verdwijnt in de geschied-
schrijving van de politieke cultuur te vaak het machtsaspect uit beeld.
Het mag zo zijn dat elites gedwongen zijn de dominante politieke
cultuur te volgen, maar zij hebben daar over het algemeen minder
last van onderliggende groepen. De vraag wie politiek-culturele con-
venties en stijlen naar zijn hand weet te zetten en zo groepen die niet
over voldoende stijl beschikken kan buitensluiten, verdwijnt achter
een beschrijving van ogenschijnlijk door iedereen gedeelde talen, stij-
len, of culturen.

Ten tweede is er onvoldoende aandacht voor de rol en ver-
andering van politieke instituties. Er is een verschil tussen de liberale
politieke habitus en het censuskiesrecht, tussen racisme als politieke
ideologie en institutionele apartheid; en tussen een cultuur van schik-
ken en plooien en neocorporatieve overlegstructruren. Soms
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verharden politieke stijlen en conventie zich wel tot wetten en insti-
tuties, maar in veel gevallen ook niet. In het politiek-culturele onder-
zoek wordt de vraag, waarom de ene politieke habitus wel geïnstitu-
tionaliseerd raakt en andere niet, zelden gesteld, laat staan beantwoord.
Ten derde legt de politieke cultuur-benadering zich ten onrechte neer
bij de veroordeling van de evenementiële geschiedschrijving. Toeval
en misverstand, improvisatie en het momentum zijn cruciale aspecten
van het historische proces. In de politieke geschiedenis ligt maar wei-
nig vast en proberen mensen tastend en zoekend aan vloeiende ver-
houdingen steeds opnieuw vaste vorm te geven.81

Om elites, instituties en het momentum in de politieke
geschiedenis de plaats te geven die ze toekomt, is een reconstructie
van de politieke geschiedenis nodig. Een nieuwe begin in de poli-
tieke geschiedenis zou moeten aanvangen met het veranderen van de
metaforen die wij gebruiken om over geschiedenis te spreken. Onder
invloed van de Annales-school hebben we ons aangewend om geo-
logische metaforen te gebruiken en over de geschiedenis te spreken
in termen van lagen. Het gevolg is dat de geschiedenis diepte en
oppervlakte krijgt, en dat we dan natuurlijk liever diepzinnig dan
oppervlakkig zijn.

Ik denk dat we beter in andere metaforen over de geschie-
denis kunnen nadenken. Ten eerste stel ik voor dat we in plaats van
duur en verschillende durées over tempo’s en tempowisselingen spre-
ken: versnelling en vertraging zijn de termen waarmee we kunnen
aangeven dat de geschiedenis zelf in sommige perioden vluchtiger of
‘evenementiëler’ is, op andere momenten trager en ‘structureler’. Het
tweede type metaforen is die van natuurkundige faseveranderingen:
bevriezen, ontdooien, verdampen. De vertraging van de politieke
geschiedenis komt tot stand doordat vloeiende verhoudingen een
institutionele vorm vinden; versnelling vindt plaats doordat instituties
in de hitte van de strijd hun consistentie verliezen en soms zelfs
geheel kunnen verdampen. Zo bezien, is politieke geschiedenis geen
historiografische benadering, die zich richt op de bovenste laag van
de historische ontwikkeling, maar een vormaspect van de geschiede-
nis zelf: soms is de geschiedenis vloeibaarder en ‘politieker’, op an-
dere momenten voltrekt de geschiedenis zich volgens vaste patronen,
binnen de vaste kaders van wetten, instellingen en maatschappelijke
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conventies.82 Overigens is de ervaring van betrokkenen vaak precies
andersom: wij ervaren gestolde politiek als perioden van zwakke
determinatie, terwijl wij ons in overgangsperioden vaak meegesleept
voelen door de stroom van de gebeurtenissen. Het verschil is subjec-
tief in de zin dat het veroorzaakt wordt door ons vermogen om te
anticiperen op toekomstige gebeurtenissen. Dat vermogen is groter
in gestolde verhoudingen, waarin de toekomst in hoge mate voor-
spelbaar is, dan in overgangsperioden, waar de gebeurtenissen gro-
tendeels onvoorspelbaar zijn.83

Een derde metafoor voor de geschiedenis komt uit de
sociale wetenschappen. Het gaat dan om de veel misbruikte term
pad-afhankelijk. Met die term wordt niet de geschiedtheoretische
platitude bedoeld dat latere gebeurtenissen verklaard kunnen worden
uit eerdere gebeurtenissen. Er kan pas van een pad gesproken wor-
den, voorzover dat terugleidt naar een ‘kruispunt’, waarop dit ene, in
plaats van tal van andere mogelijke paden werd ingeslagen. De keu-
zen en gebeurtenissen op dergelijke kruispunten, of ‘critical junctu-
res’, zijn het resultaat van toeval, geluk, de samenloop van omstan-
digheden en van onbedoelde gevolgen. De ‘transformative events’
die ertoe leiden dat een bepaald pad wordt ingeslagen, vallen niet te
verklaren vanuit diepliggende sociale structuren.84 Het zijn momen-
ten waarop de opvattingen, toekomstvisies en keuzes van individuen
een doorslaggevende rol kunnen spelen.85 Tijdens dergelijke over-
gangsperioden verdwijnt de ijzeren regelmaat van institutionele of
sociale ontwikkelingen en moeten de mensen die daarin betrokken
zijn op eigen kracht en initiatief zich een nieuw pad banen.86

Dat wil niet zeggen dat de politieke geschiedenis uitsluitend
betrekking heeft op regimewisselingen op het kruispunt van historische
paden, tijdens fase-overgangen in het historisch proces, in tijden van een
versnelling van de geschiedenis. Cruciaal is juist de afwisseling van insta-
biele en stabiele perioden, en de wijze waarop de ene in de andere over-
gaat. Een politieke geschiedschrijving vanuit dit gezichtspunt gaat ervan
uit dat instituties en conventies nooit een vanzelfsprekend gegeven zijn,
maar voortdurend onderhoud, reparatie of complete reconstructie ver-
gen. Politieke geschiedenis is in die zin de geschiedenis van permanente
reconstructie-arbeid, die meestal vanzelfsprekend en stilzwijgend wordt
verricht, maar in overgangsperioden expliciet wordt gemaakt.
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Een open einde

Het is op basis van deze overwegingen dat ik de politieke geschiede-
nis van Europa vanaf de vroegmoderne tijd wil benaderen. Het
onderzoek naar de overgangsperioden rond 1600, 1814 en 1945 zal
de komende jaren worden voortgezet. Daarbij zullen we ten eerste
kijken naar de wijze waarop politieke instituties opnieuw worden
vormgegeven: op welke manier krijgt het koningschap opnieuw
vorm onder Hendrik IV en Lodewijk XVIII, Willem I en Wilhel-
mina? Op welke wijze komen nieuwe vormen van consultatie en
vertegenwoordiging tot stand? Wat is de functie van verkiezingen en
volksstemmingen? Op welke basis, met welke middelen, kon een
nieuw regime zijn gezag vestigen?

Een tweede reeks vragen betreft de ideeën en opvattingen
die in perioden van politieke reconstructie zo’n belangrijke rol spe-
len. Welke oorzaken werden aangewezen voor de twist en nederlaag,
de onrust en het geweld uit het recente verleden? Welke ideeën leef-
den er over institutionele en maatschappelijke vernieuwing? Wat
voor theorieën en opvattingen deden er de ronde over de mogelijk-
heden en problemen van vrede en verzoening, het herstel van gezag,
orde, rust en voorspoed? 

Ten derde gaat het om de individuen en groepen die tijdens
overgangsperioden actief zijn: wat gebeurt er met de leden van het
oude regime, vinden er zuiveringen plaats, wordt er amnestie ver-
leend? Hoe gedragen politieke overlevers zich, de Van Maanens en
Talleyrands van deze wereld, die elke regimewisseling weten te over-
leven? Op welke manier verhouden de leden van het nieuwe regime
zich tot het vorige bewind? Zijn er oorlogsgeneraties of homines
novi, die zich door leeftijd, ervaring of visie van hun voorgangers
onderscheiden?

Zoals al aangegeven, zijn dergelijke vragen van belang voor
een zeer groot aantal episoden in de politieke geschiedenis van
Europa en overigens ook van andere continenten. Een temporele en
geografische uitbreiding van het onderzoeksterrein is derhalve zeer
goed denkbaar. Maar meer nog dan de precieze perioden of gebieden
waarop dit type vragen kan worden losgelaten, gaat het mij om de
gedachte die erachter zit. De politieke geschiedenis zou moeten
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uitgaan van de veranderlijkheid, de maakbaarheid maar ook de
kwetsbaarheid van politieke instituties, conventies en vormen. 

Dat is om te beginnen natuurlijk een historiografisch uit-
gangspunt, vanwaaruit men zicht krijgt op de inzet en moeite die
nodig is om politieke instituties in stand te houden, of opnieuw op
te bouwen wanneer ze uiteengevallen zijn. Maar het is ook een prak-
tisch en moreel uitgangspunt. De laatste jaren zijn we getuige
geweest van opvallende regimewisselingen en politieke aardverschui-
vingen. De meeste daarvan speelden zich ver van ons bed af en kon-
den per saldo slechts de media-deskundigen tot enige opwinding
brengen. De politieke schokgolf die in 2002 door Nederland trok,
raakte evenwel veel meer mensen. Het moge duidelijk zijn dat we
hier niet met een regimewisseling te maken hadden. Maar het bleek
toen wel  hoezeer we ervan uitgaan dat de liberale en democratische
samenleving die we nu hebben, tot het einde der dagen zal voortbe-
staan. Wat moeten we ervan denken, dat de regimewisselingen die
alle landen voorbij onze oostgrens de afgelopen vijftien hebben
ondergaan, hier zo weinig indruk hebben achtergelaten? Is het geen
onbezonnen gedachte dat het einde van de Koude Oorlog alleen iets
met de tegenpartij zou doen?

De politieke geschiedenis zou op dit punt enig praktisch nut
kunnen hebben. Niet in de vorm van een handboek voor institutio-
neel ontwerpen. Overgangsperioden zijn immers doortrokken van
toeval en misverstand. Dat neemt niet weg dat er mechanismen zijn
aan te wijzen die in overgangsperioden steeds weer terugkeren bij het
stabiliseren van een nieuw politiek regime: een vergelijk tussen sterke
partijen; het opleggen van een modus vivendi op basis van wederzijds
aanvaarding van verschil; het afdwingen van nationale eenheid door
het creëren van buiten- en binnenlandse vijanden; het verschuiven
van de aandacht naar minder brisante thema’s, om er een paar te noe-
men. De geschiedschrijving biedt op dit punt geen zekere kennis,
maar wel een hoop ervaring.

Een van die ervaringen is de verzuchting van Roëll in de
Grondwetscommissie van 1813, dat hij niet zag ‘hoe de aanneming
ener Grondwet zonder eenigen schijn van democratie zoude kunnen
geschieden’.87 Politieke reconstructies vinden plaats in een situatie
waarin de legitimiteit van ieder gezag omstreden is. Hoe ondemo-
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cratisch het nieuwe regime uiteindelijk ook is, tijdens de gang
daarnaartoe moet gespeculeerd worden op de instemming van alle
burgers. De geschiedenis van overgangsperioden maakt eens te meer
duidelijk dat we op beslissende momenten ons lot in eigen handen
hebben. De studie van politieke reconstructie is derhalve niet alleen
een oefening in geschiedkunde, maar tevens bedoeld als bijdrage aan
de democratische gezindheid van vakgenoten, studenten en
andere burgers.
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Dames en heren,

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat ik als hoogleraar poli-
tieke geschiedenis ook een nieuw begin moet maken. De ziekte en
het overlijden van mijn voorganger Hans Righart lieten het Instituut
Geschiedenis en met name de Afdeling Politieke Geschiedenis ver-
slagen achter. Zijn dood brak een carrière en een leven af, waarin nog
heel veel had moeten gebeuren. Dat kan ik niet voortzetten. Toch
heb ik niet het gevoel helemaal opnieuw te moeten beginnen. Uit
mijn voorgaande beschouwing heeft u kunnen opmaken dat ik in
mijn benadering van de politieke geschiedenis andere wegen insla
dan Hans had bewandeld. Maar ik deel met hem de onbekommerde
omgang met de grenzen tussen geschiedschrijving, sociale weten-
schappen, filosofie en andere disciplines. Bovendien hoop ik iets te
kunnen overnemen van de houding die hij tegenover collega’s en
studenten aannam. Ik was steeds geraakt door de ironische maar altijd
bemoedigende blik, waarmee hij destijds mijn soms wat hoogdra-
vende optreden als AIO bezag. 

Een andere reden dat ik niet opnieuw hoef te beginnen, is
dat de Afdeling Geschiedenis zich in de afgelopen periode staande
heeft weten te houden door de grote inzet van Floribert Baudet,
Guido de Bruin, Frans Willem Lantink en Niek Pas. Zij hebben mij
vanaf het begin het gevoel gegeven dat ik zeer welkom was. Ik ben
er van overtuigd dat we, samen met de naast mij gearriveerde mede-
werkers Jeroen Duindam en Yvette Nelen, een goede tijd tegemoet
gaan.

Mijn vertrouwen in de toekomst aan het Instituut
Geschiedenis is ook gesterkt door de buitengewoon vriendelijke 
ontvangst die ik van mijn collega-hoogleraren en van onze dekaan
Hans Bertens heb gekregen. Ik was vooral zeer geholpen door alle
advies en goede raad van Duco Hellema, en zou onthand zijn 
zonder de hulp van Louise van der Kaaden en Matty Kleine en het
antwoord op bijna al mijn vragen van Annelies van der Hurk, Renate
Linnenbank en Marte Zwierstra.

De grootste rijkdom die mij hier is toegevallen zijn de stu-
denten. Het doet mij genoegen dat u blijk heeft gegeven van een
grote belangstelling voor de politieke geschiedenis en ik zal mijn
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uiterste best doen om aan uw verwachtingen te voldoen. Ik leer
steeds weer van wat u moet leren. Zonder u zou ik een stuk dom-
mer zijn.

De weg die mij hier in Utrecht heeft gebracht, heb ik niet
alleen en op eigen kracht afgelegd. Mijn eerste gedachten over de
politieke geschiedenis en een nog steeds navolgenswaardig voorbeeld
van intellectualiteit zijn mij aangereikt door Siep Stuurman, bij wie
ik destijds ben afgestudeerd. Daarna heeft hij mij, samen met Kees
Schuyt, begeleid bij mijn dissertatie. Aan Kees dank ik een lang en
vruchtbaar verblijf aan de Amsterdamse School voor Sociaalweten-
schappelijk Onderzoek, waar ik goede vrienden en stimulerende col-
lega’s heb gevonden. Onder hen is Jan Willem Duyvendak, met wie
ik ook in de komende jaren weer mooie boeken hoop te maken. Al
sinds het begin van mijn studie heb ik mij bovendien verzekerd
geweten van het filosofisch inzicht en de goede vriendschap van
Tsjalling Swierstra en Pieter Pekelharing, en van alle andere mensen
van het tijdschrift Krisis, de Keplerkreis en de Hedonauten.

Mijn weg in de geschiedenis heeft definitief vorm gekregen
bij de Afdeling Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam en
samen met de collega’s in het NWO-onderzoeksprogramma De
Natiestaat. Daarbij kreeg ik steun en nimmer aflatende bemoediging
van Hans Blom, met wie ik bovendien goed kon doorpraten over een
van mijn andere interesses, de geschiedenis van de jodenvervolging.

Piet de Rooy heeft mij het vak zo goed geleerd, dat ik de
stap naar deze positie durfde te maken. Het tekent zijn grootmoedig-
heid dat hij dat niet heeft willen voorkomen. Ik ben ervan overtuigd
dat er gelegenheid zal blijven om onze conversatie voort te zetten,
aangezien de band met de Universiteit van Amsterdam niet geheel is
doorgesneden. Nele Beyens, Freya Sierhuis en Matthijs Lok, promo-
vendi in mijn nog enkele jaren lopende onderzoeksproject naar over-
gangspolitiek, houden daar kantoor. Zo zal ik ook de vruchtbare
samenwerking kunnen voortzetten met hun mede-promotoren,
Peter Romijn, Henk van Nierop en Niek van Sas.

Ik eindig door terug te keren waar alles begint, mijn eigen
huis en familie. Ik beloof Mireille, Eva en Mischa dat ik een normaal
mens zal blijven en professorale neigingen voor het Instituut bewaar.
Van Frans de Haan heb ik de liefde voor boeken, Frankrijk, de
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geschiedenis en nog veel meer meegekregen. Trudi Grannetia had
hier moeten zijn, maar ze wist wel dat het nog eens goed met mij zou
komen. Aan haar is deze oratie opgedragen. Ik heb gezegd.
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