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De moderne geschiedwetenschap onderscheidt zich door een waaier van denkbare gezichts
hoeken, die ons allemaal hetzelfde op een andere manier kunnen laten zien. Daarbij is het 
verschil tussen de historische, de politicologische en de sociologische benadering in wezen al 
lang vervaagd, doordat deze disciplines elkaar veel te duidelijk wederzijds hebben beïnvloed. 
Wel kan men zeggen dat het recentelijk vooral de politicologie is geweest die hier statische 
categorieën in de geschiedenis heeft geïntroduceerd. Die kunnen verhelderend zijn om lange-
afstandsontwikkelingen te zien en te begrijpen en om onze blik voor het onveranderlijke te 
scherpen. De van huis uit historische benadering let meer op de middellange- en korte-afstands
ontwikkelingen en op de ideeën en motieven van de handelende personages. Het een zal het 
ander altijd aanvullen. 

Een algemene typologie van Nederland in de periode 1955 tot 1973, zoals door de congres
commissie gevraagd, blijft desalniettemin een dubieuze onderneming. Zo'n typologie vereist 
immers een kunstmatige stillegging van het proces. De geschiedenis wordt als het ware onder 
narcose gezet. Bovendien moet men zich afvragen of de gegeven afbakening zinvol is. Terwijl 
het aantreden van het kabinet-Den Uyl en de oliecrisis in 1973 nog enigszins het trekken van 
een eindstreepje rechtvaardigen, valt er voor 1955 niets te bedenken, dat de behoefte aan een 
cesuur doet ontstaan. En ofschoon elke cesuur, zoals we allemaal sinds ons eerste studiejaar 
weten, een element van willekeur bevat zijn er toch belangrijke gradaties. 

In 1955 bevinden we ons in elk geval midden in een fase; zowel wat de binnenlandse poli
tieke, economische en culturele verhoudingen, als wat de buitenlandse en internationale 
constellatie aangaat. Een fase, die eigenlijk begon met de bevrijding; een constellatie, die zich 
in de eerste naoorlogse jaren aftekende. 

Sedert de jaren zestig wordt de naoorlogse geschiedenis benaderd onder het gezichtspunt 
continuïteit en breuk1. Het is een optiek die nog wortelt in het vernieuwingscredo en de 
ideologische kritiek uit die jaren, ook als de premissen inmiddels zijn weggevallen. Daarbij 
kregen we de laatste jaren een duidelijk beeld voorgezet. 

De nationale solidariteit, die onder de druk van de bezetting was ontstaan en die de oude 
schotjesgeest had doorbroken, bleek niet tegen bevrijding en vrede bestand. De vernieuwings-
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1. Vergelijk J.C.H. Blom, 'De tweede wereldoorlog en de Nederlandse samenleving. Continu
ïteit en verandering', in: C.B. Wels, ed., Vaderlands verleden in veelvoud, U (Den Haag, 1980) 
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1945-1952, continuïteit of discontinuïteit?', in: P.W. Klein en G.N. van der Plaat, ed., 
Herrijzend Nederland in de periode 1945-1950 (Den Haag, 1981) 204, om slechts enkele 
voorbeelden te noemen. 
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idealen, waarbij een terugkeer naar het verzuilde bestel werd afgewezen, waren na 1945 te 
pletter gelopen op het réveil van de oude krachten. De doorbraak mislukte. Haar vaandeldrager, 
de Partij van de Arbeid, werd bij gebrek aan toestroom uit de liberale en confessionele gelederen 
een soort aangepaste, humanistische opvolger van de SDAP: verwaterd in de ogen van doctri-
naire socialisten, volwassen en realistisch in de ogen van anderen en in eigen ogen². De jaren 
veertig en vijftig stonden in het teken van restauratie en herzuiling enerzijds — met als 
hoogtepunt het bisschoppelijk mandement van 1954 — en van een zakelijke rooms-rode samen
werking anderzijds. Het pacificatiemodel, dat later door politicologen als Daalder en vooral 
Lijphart zou worden geïntroduceerd, leek bij uitstek geënt te zijn op deze periode3. Daarbij had 
Nederland evenwel zijn oude neutraliteitskoers definitief vaarwel gezegd en was een ijverig lid 
van NAVO en Atlantische gemeenschap geworden, de meest volgzame bondgenoot van 
Amerika. 

Aan deze fase van interne verzuilde godsvrede en externe NAVO-trouw kwam in de jaren 
zestig een einde. Vernieuwing werd wederom de leuze. Een golf van democratiseringspogingen 
overspoelde het land in vele sectoren. Het volk leek ontwaakt en kwam met spandoeken de 
straat op. Rellen verstoorden de vrede. Het gezag kwam onder vuur, of beter onder rook
bommen en steenworpen en zijn dragers moesten de bakens verzetten om erger te voorkomen. 
Wat het buitenlandse beleid betrof verdween de overeenstemming. NAVO-koers en vriendschap 
met de VS behoorden tot de stenen des aanstoots. Van consensus naar dissensus, van harmo
nisatie naar polarisatie, van restauratie naar vernieuwing... met deze en andere slagwoorden 
wordt de omslag volgens dit standaardbeeld gekarakteriseerd. 

In de jaren zeventig kwam met deze ervaringen achter de rug een discussie op gang waarbij de 
these werd verkondigd dat niet de bezetting maar de jaren zestig als belangrijkste cesuur van 
deze eeuw moeten worden gezien: de oorlog had de wezenlijke structuren intact gelaten. Ten 
onrechte had de oorlogsgeneratie met de bezettingsellende de voorstelling van een ongeëve
naarde breuk verbonden en een ingreep in een gestage ontwikkeling, en dat idee als 
vanzelfsprekend in haar bewustzijn meegedragen4. Niet natuurlijk dat de subjectieve betekenis 
van de oorlog en van de verschrikkingen werd ontkend. Doch die factor, zo hoorden we nu, 
diende niet te worden verward met de objectieve structuur van de samenleving. Die was betrek
kelijk onaangetast gebleven, afgezien van de oorlogsschade, waarvan het land zich echter snel 
en goed herstelde. 

Er kwam daarnaast nog een andere interpretatie op, die in zekere zin een variant van de hier 
genoemde is en die zeer recent nog door Daalder naar voren werd gebracht. In de jaren dertig 
was toenemende onvrede met het parlementaire stelsel ontstaan tegen de achtergrond van de 
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4. Zie Blom, 'Tweede wereldoorlog'. Scherpe kritiek op de these van Blom bij G.R. 
Zondergeld, 'Continuïteit in de moderne Nederlandse geschiedenis', Kleio (oktober 1984) 1; 
vergelijk ook mijn eigen artikel : 'Negentienveertig, van neutralisme naar nazi-heerschappij', 
Vaderlands verleden in veelvoud, II, 314-315. 
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