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Geweld is een schaars goed in de Nederlandse geschiedschrijving. In de jaren zestig
gingen jeugdige historici nog wel eens op zoek naar voorbeelden in het verleden van
authentieke opstandigheid en de harde beteugeling daarvan, met verschillende studies
over bloedige oproeren en felle stakingen als gevolg. Dit werd ook aangemoedigd.
De Fibulaprijs in 1968 ging naar een studie over revolutionairen in 1848, die van
1970 naar een onderzoek over het Palingoproer.1 Maar sindsdien is de aandacht weer
verflauwd, zoals ook echte revoluties Nederland voorbijgingen zonder al te veel sporen
na te laten, in ieder geval geen doorleefde herinnering, zoals bekend de onovertroffen
bron voor nieuwe uitbarstingen van conflicten. Na deze betrekkelijk kortstondige
aandacht voor geweld is in ieder geval het stof weer neergedaald. In een als conciliant
te typeren historiografie werd sindsdien vooral de nadruk gelegd op gematigdheid in
de onderlinge omgang, of zelfs de opmerkelijke tolerantie in de hantering van verschillen.2 Dit beeld is gecanoniseerd in het recente megaproject over de Nederlandse
cultuur in Europese context: daarin is geweld zelfs opvallend afwezig. Karel Davids,
die daar in een elegante beschouwing op gewezen heeft, meldde samenvattend dat
als er rook uit de vele bladzijden omhoog kringelde dit niet van kruitdamp, maar van
pijptabak afkomstig was.3 In Nederland heerste immers een ‘fundamentele verplichting
en vaak ook de bereidheid tot discussie’, zoals Frijhoff en Spies dat in Bevochten
eendracht geformuleerd hebben.4 Dat zette de toon voor de volgende delen en dat
werd ook het slotakkoord van de eindredacteuren Fokkema en Grijzenhout: ‘Een van
de terugkerende kenmerken van de Nederlandse cultuur ... is de discussie, het overleg
en het compromis.’5 Dat was het normale patroon, ‘dwang, geweld en gewapende
conflicten’ waren de uitzonderingen.
Nu is het niet zinvol dit te gaan ontkennen en simpelweg het tegendeel te beweren.
Want ondanks het feit dat nader onderzoek wellicht nog tal van geweldsuitingen en
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gestage opstandigheid aan het licht zou kunnen brengen — hier valt te denken aan
een vervolg op het onderzoek van Doedens, Dekker, Joor en Van der Velden6 —
erkend moet toch worden dat het zoeken naar allerhande conflicten of iets dat lijkt op
een bloedige burgeroorlog in de Nederlandse verhoudingen iets weg heeft van het
zoeken naar slangen op Ierland. En toch is dat relatief geweldloze verleden vreemd
als we bedenken dat Nederland ontstaan is uit een burgeroorlog. Onze fameuze Opstand
was weliswaar een opstand tegen een in Spanje verblijvende koning, maar het aandeel
‘Spanjaarden’ in het Spaanse leger was slechts 13,8%: de rest van de troepen bestond
uit wat we anachronistisch Nederlanders en Duitsers zouden kunnen noemen. En hoe
gruwelijk deze burgeroorlog was, heeft Van Nierop overtuigend laten zien in zijn studie over Het verraad van het Noorderkwartier.7 Maar na dat rauwe begin moeten we
Ton Zwaan, de auteur van een recente studie naar het geweldloze karakter van de
Nederlandse geschiedenis, gelijk geven als hij stelt dat Nederland — vergeleken met
Engeland, Frankrijk en Duitsland — na 1648 geen gewelddadige godsdienstige twisten,
geen regionale opstanden of afscheidingsbewegingen, geen gewelddadige boerenbewegingen, geen revolutie en geen burgeroorlog heeft gekend. Er is in de zeventiende
en achttiende eeuw geen ‘cultuur van geweld’ ontstaan, dat wil zeggen een situatie
waarin men geweld als normaal, noodzakelijk of effectief beschouwde. In de negentiende en twintigste eeuw zou dat patroon zich volgens hem doorzetten, vooral omdat,
kort gezegd, in een verdeeld land het verwerven van een punt van de taart aanzienlijk
minder riskant was dan een greep naar de hele taart. Kortom, geweld was in Nederland
wel aanwezig, maar het geweldsniveau was vergelijkenderwijs laag en dat niet door
eigen morele voortreffelijkheid of superieur inzicht, maar vooral omdat geweld meestal
niet mogelijk was, zelden nodig en vrijwel nooit nuttig werd geacht.8
Deze analyse is in die zin verfrissend dat hier die toon van zelffelicitatie ontbreekt,
die historische beschouwingen over het geweldloze in de Nederlandse geschiedenis
nogal eens doortrekt. Maar de verklaring voor dat verschijnsel is nogal lastig. Zwaan
bij voorbeeld, vat deze, geïnspireerd door Norbert Elias, als volgt samen: het komt
allemaal door de ‘specifieke samenhangen tussen externe pacificering, staatsvorming,
burgerlijke civilisering en interne pacificering.’ Het gevaar van deze redenering is
echter dat de verklaring samenvalt met datgene wat nu juist verklaard moet worden
en dat deze uiteindelijk berust op de gedachte dat in elke periode geweld niet zoveel
voorkwam, omdat het in een daaraan voorafgaande periode ook al niet zo uitbundig
aanwezig was. De redenering wijst kortom vooral op padafhankelijkheid. Dat is natuurlijk niet onjuist: als er eenmaal een ‘cultuur van geweld’ is, dan is de geest buiten6
A. Doedens, ed., Autoriteit en strijd. Elf bijdragen tot de geschiedenis van collectief verzet in de
Nederlanden, met name in de eerste helft van de negentiende eeuw (Amsterdam, 1981); R. M. Dekker,
Holland in beroering. Oproeren in de 17de en 18de eeuw (Baarn, 1982); J. Joor, De adelaar en het lam.
Onrust, opruiing en onwilligheid in Nederland ten tijde van het koninkrijk Holland en de inlijving bij het
Franse keizerrijk (1802-1813) (Dissertatie UvA 2000; S. l., s. a.); Sj. van der Velden, Stakingen in Nederland.
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gewoon moeilijk in de fles terug te krijgen. Maar het lijkt me dat een cultuur van het
geweldloze een buitengewoon broos goed is, dat wil zeggen dat — ook als een
dergelijke gelukzalige staat aanwezig is — deze voortdurend onder druk zal komen
te staan door nieuwe en onvoorziene bedreigingen. Zoals het handhaven van de
neutraliteit van een land een zeer actieve buitenlandse politiek vergt, zo vergt conflictbeheersing een enorme sociale en politieke energie en bovendien een zekere dosis
van geluk.9 Op dat geluk en die energie wil ik nu nader ingaan, vooral toegespitst op
de negentiende eeuw, juist omdat deze factoren naar mijn mening regelmatig worden
ondergewaardeerd.
Om te beginnen met het geluk. Dat was voor een deel nauw verbonden met de geografische plaats van Nederland. Het gebied lag op een plek die lange tijd strategisch
van groot belang was, in tegenstelling tot bij voorbeeld de Scandinavische landen.
Engeland, Duitsland en Frankrijk gunden elkaar het bezit niet, zodat de zelfstandigheid
van Nederland vooral gezien moet worden als het resultaat van een onderlinge machtsbalans tussen deze drie grote broers. Nederland was in dat opzicht misschien niet
machteloos, maar in sterke mate afhankelijk, om niet te zeggen een gedoogstaat.
Geen der grote mogendheden gunde elkaar het bezit van Nederland. Gevoegd bij het
grotendeels ontbreken van een feodaal-militaire traditie en de afwezigheid van omvangrijke hongersnoden, heeft dat veel ellende voorkomen.10 Dit geluk leidde tot een
zekere arrogantie van de onmacht: het werd vooral in de negentiende eeuw voorgesteld
als het resultaat van eigen voortreffelijkheid, van een in de geschiedenis verankerde
antropologische kwaliteit. Typerend in dit opzicht is het zesdelige werk van de brave
schrijver W. J. Hofdijk, die in het midden van de negentiende eeuw een zesdelig werk
schreef, getiteld Ons voorgeslacht, dat steeds beknopter werd naarmate het roemrijke
verleden verder terugweek. Aan het eind van het laatste deel barstte hij echter plotseling
los met een lofzang op Nederland als ongeveer het enige land ter wereld waar de
Bergrede goed begrepen was:
Wy hebben eenmaal de zee beheerscht, en volkeren de wet voorgeschreven; wy hebben
Europa en de waereld doen spreken van, doen buigen voor den Leeuw van Nederland,
omwapperd van zijn driekleurige banier. Dat behoort tot het verledene; dat keert nimmer
weder terug — en behoeft ook niet terug te keeren. Een andere toekomst ligt vóór ons; een
grootschere nog — en die is bereikbaar. En wanneer gy, als ik, gehecht blijft aan den ouden
Nederlandschen Leeuw — gy zult hem ook in die toekomst behouden: gy kunt er hem
zien, verjongd door de glorie der overwinning, met zijn ouden standert, het heldere ‘Oranje,
blanje, bleu’ uitwaaiende boven de golvende manen, maar den fieren klaauw rustende op

Over de noodzaak tot grote activiteit ter handhaving van de neutraliteit: H. P. van Tuyll van Serooskerken, The Netherlands and World War I. Espionage, diplomacy and survival (Leiden, Boston, Keulen,
2001).
10 In dit verband: W. Abel, Agrarkrisen und Agrarkonjunktur. Eine Geschichte der Land- und Ernährungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter (Hamburg, (1935) 1978). De Nederlanden waren relatief
welvarend, alleen zo nu en dan geteisterd door een watersnood.
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een nieuw blazoen, waarin ge het devies lezen zult: Het is schooner het zedelijkste dan het
machtigste volk der aarde te zijn.11

Nu kent men, om in de beeldspraak te blijven, de leeuw aan zijn klauwen. En die
werden wel degelijk uitgeslagen, zij het vooral in de koloniën. Juist nadat Hofdijk
zijn hooggestemde zinnen schreef, werd met name Nederlands-Indië het toneel van
een aantal hardhandige militaire expedities. Zo vertoonde Nederland vooral in de negentiende eeuw een soort dubbelportret: machtig voorbij de evenaar, zedelijk op het
continent. Colijn zou hier het symbool van worden: op Atjeh aanvaardde hij het inzetten
van geweld (waaronder het afmaken van gevangenen en het doden van vrouwen), in
Nederland streed hij voor moraal en christelijke zeden (en keerde zich bij voorbeeld
scherp tegen het neomalthusianisme, dat ‘de basis waarop heel ons maatschappelijk
samenstel rust’ zou aantasten).12 Onward Christian Soldiers kon zo een nogal uiteenlopende betekenis krijgen.
Zoals een zelfbeeld niet uit de lucht komt vallen, zo blijft het ook niet zonder effecten
in de werkelijkheid. De gedachte het meest zedelijke volk op aarde te zijn werd de
inzet van een geweldige ontplooiing van de sociale controle in de negentiende eeuw.13
Van cruciaal belang daarbij was de veranderende positie van de kerkgenootschappen.
In de achttiende eeuw was de invloed van de kerken op het dagelijks leven van mensen
toegenomen, maar dit proces zou vervolgens nog aanzienlijk sterker worden. Die
tempoversnelling werd vooral bevorderd door de scheiding van kerk en staat. Daardoor
ontstond een situatie die te vergelijken valt met het vrijgeven van een markt: vanaf
het moment dat de traditionele hiërarchische ordening van de verschillende kerkgenootschappen werd opgeheven, lag het veld open voor bekende mechanismen als
het verhogen van de inspanningen om de kring van cliënten te behouden, liefst ook
het marktaandeel te vergroten, kortom van agressieve onderlinge concurrentie.14 De
toon tussen de verschillende kerkgenootschappen zal dan ook scherper worden;
onderlinge zending en evangelisatie werd steeds meer van belang, zoals ook nauwlettend de stand werd bijgehouden van de onderlinge bekeringen.15 Onder aanvoering
van voorgangers, priesters en dominees werden de muren van de ideologische getto’s
stevig opgetrokken, die van de gereformeerden, de katholieken en vervolgens ook
11 W. J. Hofdijk, Ons voorgeslacht in zijn dagelijksch leven geschilderd (Leiden, (1859-1864) 18731875) VI, 323-324.
12 J. P. Stoop, ‘Om het volvoeren van een christelijke staatkunde’. De Anti-Revolutionaire Partij in het
Interbellum (Hilversum, 2001) 207; H. Langeveld, Dit leven van krachtig handelen. Hendrikus Colijn
1869-1944 (Amsterdam, 1998) 103. Nog afgezien van de gedachte dat het Nederlands ‘belang’ in de
Archipel nu eenmaal tot een hardhandiger optreden dwong (zoals concurrerende imperialistische landen
immers ook deden), werd het verschil in optreden ook gelegitimeerd door raciaal superioriteitsgevoel.
13 V. C. Sleebe, In termen van fatsoen. Sociale controle in het Groningse kleigebied 1770-1914 (Assen,
1994).
14 R. L. Moore, Selling God. American religion in the marketplace of culture (New York, e. a., 1994).
15 Dit werd bij voorbeeld systematisch gedaan in het anti-papistische blad De Fakkel (1848-1865).
Vergelijk ook het dramatische verhaal van en over mej. Sara Ephraïm Diamant, Een diamant door God
geslepen. Krachtdadige bekeering of overbrenging uit het Joden- tot het Christendom (Ouddorp, s. a.
[1924]).
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van de socialisten en liberalen.16 Daarmee is de dwang van de interne sociale controle
zeer sterk opgelopen. In het proefschrift van Van der Laarse bij voorbeeld valt een
staalkaart aan voorbeelden te vinden van de herinvoering dan wel versterking van de
censura morum, de tucht en discipline die lidmaten en voorgangers elkaar wisten op
te leggen in de protestantse kerken.17 In katholieke kring werd soms openlijk met een
zekere nostalgie teruggedacht aan de jaren voordat in 1853 de bisschoppelijke hiërarchie was hersteld: daarmee was immers tegelijkertijd ook ‘een soort van schrikbewind’ ingevoerd.18 Pas na enige generaties lijken de klachten over de onderlinge dwang
af te nemen, wat vooral verklaard kan worden uit het feit dat in het begin van de twintigste eeuw de voorschriften geïnternaliseerd zijn en ‘fatsoenlijk’ gedrag als normale
en vanzelfsprekende zelfdiscipline werd ervaren.19 Een dergelijke groepsvorming leidt
gemakkelijk tot gespannen verhoudingen tussen de verschillende groepen — en dat
was inderdaad het geval. In de loop van de negentiende eeuw kwam het herhaaldelijk
tot harde confrontaties en handtastelijkheden. Een aardig voorbeeld is de visite die
Alberdingk Thijm in 1876 kort na het overlijden van Groen van Prinsterer aan diens
weduwe bracht. Hij achtte het zijn plicht om op dat moment haar onder ogen te brengen
dat haar overleden man een kwart eeuw eerder had gezegd dat het voor Nederland
maar het beste was als alle katholieken uit Holland overgebracht zouden worden naar
beneden de Moerdijk, het liefst zelfs naar Limburg. Het was pijnlijk, maar, zoals
Thijm zei, ‘waarheid gaat nog boven delicatesse.’20 De omgang tussen de verschillende
groepen was inderdaad zonder al te veel delicatesse, het ging om harde uitsluiting, of
het nu ging om de Afscheiding of over de katholieken. Deze uitsluiting zou geleidelijk
plaats gaan maken voor een patroon van conflictueuze rivaliteit.21 Maar pas in de
loop van de twintigste eeuw werd niet langer een balans opgemaakt van onderlinge
bekeringen — hoewel de herdoop van prinses Irene in 1964 nog behoorlijk wat
opschudding veroorzaakte — maar vooral van de subsidiestromen: de strijd werd
van het terrein van het geloof overgebracht naar het domein van het geld.
Nederlanders waren buitengewoon verguld met zichzelf over deze ‘pacificatie’, ze
zagen het als een monument van beschaving en vonden het eigenlijk wonderlijk dat
andere landen het niet overnamen. Zou Nederland niet naar het pleidooi van Hofdijk,
H. McLeod, Religion and the people of Western Europe 1789-1970 (Oxford, 1981) 36.
R. van der Laarse, Bevoogding en bevinding. Heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad,
Woerden 1780-1930 (Amsterdam, ’s-Gravenhage, 1989). Zie ook de pogingen om Ko en Daan Santeljano
te behouden voor het traditionele geloof in de Portugees-Joodse gemeente te Amsterdam aan het einde van
de negentiende eeuw in: J. Mendes [Emanuel Querido], Het geslacht der Santeljano’s (Rotterdam, [19181929] 1929) I, 156 e. v.
18 X [F. A. J. van Lanschot], ‘De katholieken in Nederland in 1874’, De Gids, XXXVIII (1874) iii, 6085; vgl. P. de Coninck, ‘‘De katholieken in Nederland in 1874’. Over een geruchtmakend Gids-artikel’,
Documentatieblad Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800, XVI (1993) nr. 39, 1-22.
19 Met des te meer verbijstering zal worden teruggekeken op deze sociale controle als in de jaren zestig
de verzuiling in snel tempo vergruist. Men mist de gemeenschap die het bood en is tegelijkertijd bitter over
de dwang op vele terreinen des levens die men zichzelf zo braaf had opgelegd. Een goed voorbeeld hiervan
is te vinden in Godfried Bomans en Michel van der Plas, In de kou (Utrecht, 1969).
20 M. van der Plas, Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver (Baarn, 1995) 465.
21 P. de Rooy, ‘Voorbij de verzuiling?’, BMGN, CXVI (2001) 45-67; Idem, Republiek van rivaliteiten.
Nederland sinds 1813 (Amsterdam, 2002).
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zich internationale roem kunnen verwerven door dit ook de internationale samenleving
te gaan voorhouden? Zonder de daadwerkelijke bezetting van de Indonesische archipel
een moment te laten verslappen en ook zonder de ogen te sluiten voor de grote voordelen die een handeldrijvende natie had te verwachten van een vreedzame internationale gemeenschap, werd de nationale pacificatie opgewaardeerd tot exportproduct
voor de internationale markt. Nederland als gidsland. Zoals bekend zou Van Vollenhoven daar de meest uitgesproken profeet van worden, al was het jammer dat zijn
hartstochtelijke pleidooi precies één jaar voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
viel.22
Pas in de loop van de jaren zestig, bij het in het ongerede raken van de verzuiling,
kwamen er aarzelingen over de prijs die voor de pacificatie betaald bleek te moeten
worden, namelijk een ongelofelijk saaie politiek. Na 1918 gingen verkiezingen nauwelijks meer over politiek, maar hadden het karakter verworven van volkstellingen;
‘normal politics’ bestond vooral uit beheer. Toen pas begon ook te dagen dat de pacificatie, en het daarmee onlosmakelijk verbonden systeem van sociale controle, het dagelijks leven gevangen hield in een stelsel van sancties en beloningen. De beloningen
lagen op het terrein van de gemoedsrust over eigen geestelijk heil, toegenomen hulp
en zorg en ten derde op het besef te behoren tot een eigen gemeenschap. De betekenis
daarvan kan nauwelijks overschat worden. Tegelijkertijd echter hadden deze voordelen
even zovele keerzijden. Op het moment dat kinderen liefdevol worden opgevoed, is
als sanctie niets zo efficiënt als de onthouding van liefde. Kleine wenken zijn dan
vaak al voldoende, laat staan de bedreiging met een onaangenaam hiernamaals als
veelvoorkomend element in de opvoeding.
Daar komt nog iets bij dat vaak over het hoofd wordt gezien, namelijk de rol van de
staat. Het is in de geschiedschrijving gebruikelijk om te wijzen op het feit dat Nederland
al van oudsher een zwakke staat is. Er is immers geen duidelijk machtscentrum, het is
eigenlijk meer een conglomeraat van betrekkelijk democratisch met elkaar vergaderende groepen. Omdat het leven in de negentiende en twintigste eeuw ingewikkelder
is geworden, zo gaat de redenering verder, was er wel sprake van een toenemende
vervlechting tussen staat en samenleving, maar uiteindelijk vermocht de staat niet
veel meer dan de compromissen volgen die op het middenveld werden gesloten. Van
den Berg en Molleman hebben dit wel eens aangeduid als de ‘ijzeren ring’ waarin
politiek en staat gevangen waren.23 Nederland was kortom geen Frankrijk, met een
sterk etatistische politieke cultuur. Dat is een zeer eenzijdig beeld, al was het maar
omdat in Frankrijk de veiligheidsklep van het revolutionaire verzet, dan wel van de
burgerlijke ongehoorzaamheid, vaker en effectiever klepperde dan in Nederland. Kenmerkend voor Nederland was een enorme verwevenheid van staat en belangenbehartiging, maar dat verzwakte niet slechts de staat, het verschafte tegelijkertijd het
middenveld overheidsgezag en legitimiteit. De staat had aanvankelijk nauwelijks beC. van Vollenhoven, De eendracht van het land (’s-Gravenhage, 1913).
J. Th. J. van den Berg, H. A. A. Molleman, Crisis in de Nederlandse politiek (Alphen aan den Rijn,
1974).
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moeienis met grote delen van het leven: dat diende men zelf te regelen, bij voorkeur
naar algemeen aanvaarde christelijke waarden en normen. Daarom vond de overheid
het christendom ook zo onmisbaar.24 Maar in toenemend tempo werden opvoeding
en onderwijs, sexuele relaties en huwelijksgedrag, werk en werkloosheid, ontspanning
en wederzijdse ondersteuning bij voor- en tegenspoed onderworpen aan specifieke
dwang, voorschrift of toezicht, afhankelijk van toestemming en bevorderd of tegengegaan door wet en overheid.25 Vooral het rijke middenveld zou zich bezighouden met
de regelgeving, de organisatie en de toepassingen van dit alles. De nadruk op de
zwakte van de staat geeft te weinig ruimte aan het feit dat het middenveld in sterke
mate met bijna staatsmacht kon opereren.
In dit verband is het ook van belang te wijzen op de interessante vermenging van
functies in het burgemeestersambt. Zoals bekend gaat het hier om een door de koning
benoemde functionaris, wiens positie niet afhankelijk was van de lokale machtsverhoudingen: hij diende juist boven de partijen te staan, zoals zelfs de eerste rode burgemeester K. ter Laan rolvast opmerkte toen hij in 1914 in Zaandam werd benoemd.26
De burgemeester had bij uitstek de taak om te bemiddelen tussen middenveld en
overheid, onderlinge conflicten te voorkomen dan wel te dempen. Bij elk grensconflict was hij de aangewezen scheidsrechter, de burgervader die vooraanstond bij ieder
feest èn aan het hoofd stond van een steeds groter en professioneler politieapparaat,
slechts aan de ministers verantwoording schuldig over zijn maatregelen bij het handhaven van de openbare orde. Het onmiskenbare etatisme was hier in fluweel gehuld.
Veel geweld werd voorkomen door een stevig systeem van zoveel subtieler dwang en
controle.
Dat systeem is vooral in de negentiende eeuw tot stand gekomen aan de hand van het
onder controle houden van de verhoudingen tussen de kerkgenootschappen, maar
zou in de twintigste eeuw dienst doen om de klassenstrijd onder de duim te houden.
Dat verklaart ook dat de overheid — ondanks de vorming van een min of meer neutrale publieke
ruimte tijdens de Republiek, waarbij de bestuurders zich boven de confessies opstelden — zich nadrukkelijk
tot doel stelde ‘maatschappelijke en christelijke deugden’ (vrijwel een tautologie) te bevorderen. Zonder
christelijke moraal zou immers een beschaving geen bindmiddel hebben en weerloos zijn tegen elke zonde
of ramp die maar denkbaar was. Over het begin van deze neutraliteit: J. Spaans, Haarlem na de Reformatie.
Stedelijke cultuur en kerkelijk leven 1577-1620 (’s-Gravenhage, 1989). Over de veranderende relatie tussen
staat, kerken en samenleving: P. van Rooden, Religieuze regimes. Over godsdienst en maatschappij in
Nederland, 1570-1990 (Amsterdam, 1996). Een christelijke moraal bevorderde ook de gedachte (en het
gevoel) dat armoede aanstootgevend was en zo mogelijk verholpen diende te worden. De Bosch Kemper
bij voorbeeld schreef enerzijds dat armoede vooral voortkwam uit de ‘zorgeloosheid der groote menigte’,
maar constateerde daarnaast: ‘Wij oordeelen de armoede te afzigtelijk om haar zonder onderstand te laten.
Wij zijn weldadig uit welvoeglijkheid, uit fatsoenlijkheid’: J. de Bosch Kemper, Geschiedkundig onderzoek
naar de armoede in ons vaderland, hare oorzaken en de middelen, die tot hare vermindering zouden
kunnen worden aangewend (Haarlem, (1851) 1860) 264 en 147-148. Zie ook: A. de Swaan, Zorg en de
staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de Nieuwe Tijd
(Amsterdam, 1989) 23-37.
25 J. Harris, Private lives, public spirit. Britain 1870-1914 (Harmondsworth, 1993).
26 N. Randeraad, ‘Het geplooide land. De pacificerende rol van commissarissen des konings en burgemeesters’, in: J. C. H. Blom, J. Talsma, ed., De verzuiling voorbij. Godsdienst, stand en natie in de lange
negentiende eeuw (Amsterdam, 2000) 134-153.
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Zoals bekend werd de klassenstrijd in Nederland niet voortvarend ter hand genomen.
Vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw werd er door bezorgde intellectuelen
al op gewezen dat de klassenstrijd niet bij Wuustwezel zou stoppen.27 Maar tot wanhoop
van de socialisten duurde het verschrikkelijk lang voordat er sprake was van een
mobilisatie van de strijdende partijen. Het aardigste voorbeeld van deze klacht is de
studie van Henriëtte Roland Holst, die in 1902 haar Kapitaal en arbeid in Nederland
uitgaf, wat welbeschouwd één jammerklacht was over ‘een merkwaardig gebrek aan
samenhang, regelmatigen uitgroei en vastheid van gang’ der arbeidersbeweging. Dit
was des te meer te betreuren, waar volgens haar het proletariaat in Nederland al zo
lang was uitgebuit dat het nog slechts bestond uit ‘stompzinnige schepselen, zwak
van fysieke, nog zwakker van geestelijke krachten.’28 Meer in het algemeen is het
opmerkelijk hoe negatief sociaal-democratische intellectuelen oordeelden over aard
en karakter van de arbeidende klassen, een oordeel dat in de geschiedschrijving is
overgenomen en pas de laatste jaren aan het vervagen is.29 Het werd alleen lange tijd
niet herkend als stuitende neerbuigendheid, omdat dit oordeel gebed was in een groter
verhaal over de bourgeoisie die zo lang treuzelde met het aanvaarden van haar historische taak, namelijk Nederland te industrialiseren. De proletariërs waren dus weliswaar achterlijk, maar ze konden er niets aan doen.
Nu kwam de industrialisatie inderdaad betrekkelijk laat en vooral erg geleidelijk op
gang. Daarmee heeft dit proces in Nederland niet die verwoestende uitwerking gehad
op de sociale relaties als in de bekende kolen- en staalgebieden van Europa, zoals in
Noord-Frankrijk, het Ruhrgebied en Wallonië. Daar heersten situaties die bij voorbeeld
Quack diep schokten.30 Iets vergelijkbaars was eigenlijk alleen te vinden in de aardewerkindustrie in Maastricht, met Petrus Regout in een dragende rol als werkgever,
katholiek en bourgeois, kortom als de ideale schurk. Maar dat was een uitzondering.
De late en trage industrialisatie heeft niet alleen veel ellende voorkomen, maar het
ook mogelijk gemaakt dat het standbesef lange tijd in functie bleef. Het interessante
van standsbesef is dat daarin een notie zit van wederzijdse verantwoordelijkheden.
Ook als aan het eind van de negentiende eeuw een dynamisch en offensief klassenbesef
optreedt, zal dat nog allerlei kenmerken vertonen van standsbesef. Er was een sterke
nadruk op wederzijdse rechten en plichten, zoals ook in het refrein klonk van het
door de socialisten aangeheven Vrijheidslied. Daarnaast is er, nauw verbonden met
de onmiskenbare sociale hiërarchie, sprake van een zeker wederzijds respect. En
juist om dat respect met recht en rede te kunnen opeisen, zal de Nederlandse arbeidersbeweging vervolgens ook de eigen aanhang in sterke mate onderwerpen aan
matigheid en bovenal aan discipline.31
G. de Clerq, ‘Louis Blanc’, De Gids, X (1846) 7-33, 43-78 en 131-162.
H. Roland Holst-van der Schalk, Kapitaal en arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische
geschiedenis der 19e eeuw (Reprint Nijmegen, s. a.; Amsterdam: Soep, 1902) 6 en 89.
29 D. Bos, Waarachtige volksvrienden. De vroege socialistische beweging in Amsterdam 1848-1894
(Amsterdam, 2001).
30 H. P. G. Quack, Herinneringen 1834-1914 (Nijmegen, (1913/1915) 1972) 132.
31 A. de Regt, Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid. Ontwikkelingen in Nederland 1870-1940. Een
historisch sociologische studie (Meppel, 1984); J. C. van der Stel, Drinken, drank en dronkenschap. Vijf
eeuwen drankbestrijding en alcoholhulpverlening in Nederland (Hilversum, 1995).
27
28

70

Piet de Rooy

Tot slot. Onze historiografie heeft een sterk Whigachtig karakter. Een wat evenwichtiger beeld zal niet ontstaan door brutaalweg het andere uiterste te kiezen, ook al is
het onderzoek naar allerlei vormen van geweld nog geenszins uitgeput.32 Hier heb ik
vooral naar voren willen brengen dat het geweld in potentieel verontrustende perioden
in belangrijke mate beteugeld werd door aanvankelijk streng allerlei groepen uit te
sluiten en slechts voorwaardelijk toe te laten — dit is vooral te merken aan de behandeling van de Afscheiding en de katholieken. In tegenstelling tot wat de term suggereert
was ‘openbaar’ vaak de aanduiding voor een sociale ruimte waarin gelovigen nauwelijks op prijs werden gesteld. In de loop van de negentiende eeuw is een systeem van
buitengewoon effectieve sociale controle tot stand gebracht, waarbij staat en middenveld verstrengeld raakten en wederzijds elkaars effectiviteit versterkten. De ontwikkeling van dit systeem kreeg de ruimte door twee geluksfactoren. Nederland raakte
niet betrokken in de machtsconflicten binnen en tussen de drie ons omringende grote
landen. Dat voorkwam allerlei rampen en gaf ruimte voor een eigen ontwikkeling.
En, ten tweede, doordat Nederland niet beschikte over ijzererts of eenvoudig te exploiteren kolenbekkens werd een potentieel alles omverwerpend industrialisatieproces
vermeden, waardoor het pacificerende systeem ook op de klassenstrijd toegepast kon
worden. Het geweld in de polder had dus vooral de vorm van een buitengewoon sterke sociale controle — want in de polder blijft, zoals bekend, weinig ongezien. En boven die polder was bovendien dan nog altijd de hemel, van waaruit wij allen sterk in
de gaten werden gehouden.

Er lijken twee terreinen nog grotendeels braak te liggen. Dat is ten eerste het geweld binnen gezinnen
en families (incest, mishandeling van vrouwen en kinderen) en ten tweede het geweld in een aantal gebieden,
waar bij zekere groepen (jonge mannen) en op zekere momenten (kermis) wel degelijk een soort geweldscultuur heerste (Oss, de Walden in Friesland, sommige dorpen in West-Friesland).
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Recensieartikel naar aanleiding van:
R. Baarsen, e. a., Rococo in Nederland (Uitgave naar aanleiding van de tentoonstelling Rococo,
Nederland aan de zwier, Rijksmuseum Amsterdam 2 november 2001 t/m 3 februari 2002;
Zwolle: Waanders, Amsterdam: Rijksmuseum, 2001, 330 blz., €38,60, ISBN 90 400 9577 9);
F. van Burkom, e. a., ed., Leven in toen. Vier eeuwen Nederlands interieur in beeld (Amsterdam:
Stichting manifestatie historisch interieur 2001, Zwolle: Waanders, 2001, 302 blz., €38,95,
ISBN 90 400 9572 8); C. W. Fock, ed., Het Nederlandse interieur in beeld 1600-1900 (Zwolle:
Waanders, 2001, 520 blz., €55,-, ISBN 90 400 9588 4); H. C. M. Kleijn, e. a., ed., Interieurs
belicht (Jaarboek monumentenzorg 2001; Zwolle: Waanders, Zeist: Rijksdienst voor de monumentenzorg, 2001, 224 blz., ISBN 90 400 9591 4); M. Westermann, met bijdragen van C. W.
Fock, E. J. Sluijter, H. P. Chapman, Art and home. Dutch interiors in the age of Rembrandt
(Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling 30 september 2001 t/m 26 mei 2002 in respectievelijk het Newark Museum, New Jersey en het Denver art museum, Denver; Denver: Denver
art museum, Newark: Newark Museum, Zwolle: Waanders, 2001, 240 blz., €38,95, ISBN 90
400 9587 6 (gebonden), ISBN 0 914738 46 1 (paperback)).
Het interieurjaar 2001 heeft een aantal mooie boeken opgeleverd over de geschiedenis van de
binnenkant van Nederlandse huizen. Ze variëren van tentoonstellingscatalogus (Rococo in
Nederland) tot gedegen sociaal-cultuurhistorische studie (Het Nederlandse interieur in beeld).
Een andere mogelijke indeling is op basis van het type historisch interieur: gaat het om een
interpretatie op basis van een daadwerkelijk nog bestaand interieur, of richt de aandacht zich
op afzonderlijke voorwerpen of interieurs op schilderijen? Zo ingedeeld scoort Leven in toen
hoog in de eerste categorie. Het gaat hier om honderd best bewaarde, gaafste interieurs in Nederland uit de periode 1600-1940. Logischerwijze is de negentiende eeuw hier heel goed vertegenwoordigd. In het rococoboek zijn ook wel opstellingen te vinden van interieurs, maar dat
betreft museale reconstructies. Het accent ligt op het rococo zoals dat zich manifesteert in decoratieve ornamenten. De reconstructie van een volledig volgens de rococomode ingericht
interieur is geen doelstelling geweest, maar veel meer de bestudering van op zichzelf staande
objecten.
Art and home en Het Nederlandse interieur in beeld besteden ook wel aandacht aan elementen
in het interieur door middel van ontwerptekeningen en voorwerpen, maar beide boeken richten
zich vooral op allerlei interieurdetails op schilderijen, waardoor ze vreemd genoeg levensechter
aandoen. Er staan mensen op de schilderijen, waarbij al dan niet geïdealiseerde interieurs het
decor vormen. De interieurs in Leven in toen zijn weliswaar ‘echter’ dan geschilderde interieurs,
maar ze stralen tegelijkertijd vrijwel altijd iets steriels en kunstmatigs uit. De lege zalen met
mooie plafonds, de (gedekte) tafels, stoelen en zeker de bedden in tastbare, historische interieurs
wekken zelden de indruk dat er ooit mensen gebruik van hebben gemaakt. Nergens slingert
een boek of handwerkje, een huiselijke poes bij de haard is er nooit. In Leven in toen zijn er
overigens wel een paar nu nog bewoonde interieurs te ontdekken, meteen zichtbaar aan de
kamerplanten of een boekenkast met paperbacks. Om die onnatuurlijke en bloedeloze indruk
weg te nemen is ernaar gestreefd om van elk interieur ook een vroege foto op te nemen. Omdat
veel van de beschreven woonhuizen pas in de twintigste eeuw museum zijn geworden, geeft
BMGN, 119 (2004) afl. 1, 71-76

