
negentiende eeuw eindelijk recht wordt gedaan.
Een nog jonge generatie historici (dertigers en
veertigers) buigt zich in 17 studies over de poli-
tieke geschiedenis sinds 1815, het geboortejaar
van het koninkrijk der Nederlanden. Enkele zijn
inmiddels verschenen. Veel aandacht kreeg het
boek Stijlen van leiderschap, van de Groningse
historicus Henk te Velde, over de wisselwerking
tussen persoonlijkheden als Thorbecke, Kuyper
en Den Uyl en de politieke cultuur van hun tijd.
Minder vlot geschreven is het boek van de filo-
soof Ido de Haan, maar daar staat tegenover dat
het meer denkwerk bevat. De Haan biedt een
originele kijk op de dynamiek tussen de negen-
tiende-eeuwse staat, het kiezersvolk en de ver-
tegenwoordigers van dat volk. Hij bestrijdt de
heersende opvatting dat de vorming van poli-
tieke partijen het gevolg was van de opkomst
van emancipatiebewegingen. Volgens De Haan
kwam de Nederlandse politiek al in het Euro-
pese revolutiejaar 1848 in een stroomversnel-
ling. In dat jaar maakte de liberale staatsman
Thorbecke Nederland tot een constitutionele
monarchie en legde hij in zijn herziening van de
grondwet de fundamenten van de parlementaire
democratie. Thorbecke karakteriseerde zijn ¬
zeer omstreden ¬ grondwet als ‘het beginsel
van leven en wasdom’. Verwijzend naar die om-
schrijving, waardeert De Haan de herziene

In de geschiedschrijving van Nederland komt de
negentiende eeuw er bekaaid af. De gloriejaren
van de opstand en de gouden eeuw worden be-
schreven door historici van binnen- en buiten-
land. Ook de achttiende eeuw, de eeuw waarin
de Republiek haar dominante positie opgeeft,
maar haar welvaart consolideert, culminerend
in de Patriottentijd, krijgt internationale aan-
dacht. Maar dan, in 1795, met het binnenvallen
van de Fransen, valt er een gat. Pas rond 1870
lijkt de vaderlandse geschiedenis opnieuw te be-
ginnen. Dan ontstaan immers de politieke par-
tijen, dragers van de emancipatiebewegingen
van verlichte burgers, protestants-christelijke
kleine luiden, socialistische arbeiders en achter-
gestelde katholieken. Na een halve eeuw turbu-
lentie is Nederland dan rond 1920 als het ware
voltooid: het algemeen kiesrecht, de vrijheid van
onderwijs en de achturendag zijn geregeld. De
politieke strijd is voorbij en iedereen legt zich
daarbij neer. Volgens het recept van de verzui-
ling zoeken de Nederlanders vervolgens hun
heil in hun eigen levensbeschouwelijk organisa-
ties, terwijl Colijn en Drees op de winkel passen.

Het is de verdienste van het grootschalige ge-
schiedkundige project ‘De natiestaat’ dat aan de
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ters’ van het Nut van ‘t Algemeen. Hun bescha-
vingsoffensief was dan ook geen onverdeeld
succes.

De strijd om de staat bereikte een eerste
hoogtepunt in de aanvaarding van Thorbeckes
grondwet van 1848. Deze constitutie bond de ko-
ning en gaf de Staten-Generaal het laatste
woord. Ook de vrijheid van onderwijs werd
grondwettelijk verankerd, maar in de praktijk
werd het bijzonder onderwijs benadeeld omdat
de financiële gelijkstelling aan het openbare
ontbrak. Als gevolg van de afwijzing van ‘alge-
meen-christelijk’ staatsonderwijs door de katho-
lieken en protestanten, konden de liberalen niet
langer poseren als dragers van het algemeen be-
lang. Van de weeromstuit werden ze antikleri-
kaal ¬ en zo ontstond de ‘antithese’ tussen ener-
zijds de vrijzinnigen (liberalen, socialisten en
verlichte christenen) en anderzijds de recht-
zinnigen (katholieken en protestanten van di-
verse pluimage).

Door deze politieke controverse tussen secu-
lieren en confessionelen over de reikwijdte van
de staat liep een andere, namelijk die over de
reikwijdte van het kiesrecht. Conservatieven
meenden dat het ‘gemene volk’ niet onafhanke-
lijk, bemiddeld en ontwikkeld genoeg was het
kiesrecht uit te oefenen. Radicalen stelden daar-
tegenover dat dit volk dan ¬ door invoering van
de leerplicht ¬ geschoold zou moeten worden
in de deugden van het staatsburgerschap. Wie
belang had bij de staat, moest ook zeggenschap
hebben. De kring van belanghebbenden bij de
collectieve voorzieningen omvatte rond 1900 zo
ongeveer de gehele bevolking van Nederland. Ie-
dereen kreeg met de expanderende staat en zijn
groeiend leger ambtenaren, onderwijzers en be-
lastingontvangers te maken. 

Door de wrijving van uiteenlopende partijen
en maatschappelijke groeperingen steeg in de
tweede helft van de negentiende eeuw de poli-
tieke temperatuur. Deze ‘hete politiek’, zoals De
Haan het noemt, werd gekenmerkt door hoog-
dravende beginselstrijd met de rol van de staat
als inzet. Zij kwam in de plaats van het normale,
lauwe politieke bedrijf waarin de knikkers wor-

grondwet van 1848 als het fundament waarop
het politieke bedrijf zich kon ontplooien tot vol-
groeide verhoudingen.

De ‘nationale politieke ruimte’, zoals De Haan
de schaalvergroting van het politieke bedrijf van
lokaal naar landelijk niveau noemt, was al ge-
schapen tijdens de Bataafse Republiek (1795-
1813). Dat was het tijdperk waarin het door het
Napoleontische Frankrijk bezette Nederland van
een bonte verzameling lokale en provinciale
overheden werd omgesmolten tot een hiërarchi-
sche eenheidsstaat. De scheiding tussen kerk en
staat maakte een einde aan de bevoorrechte po-
sitie van de hervormde staatskerk. Daardoor
kwamen onderwijs en sociale voorzieningen on-
der toezicht van het rijk. De voormalige stad-
houder werd gekroond tot Willem I, soeverein
vorst der verenigde Nederlanden. De koning
stelde volgens de nieuwe constitutie van 1814
zelf zijn ministers, de Raad van State en de leden
van de Rekenkamer aan. De Staten-Generaal be-
stond uit één Kamer van 55 leden, een kwart
edelen en de rest ‘notabelen’, die werden geko-
zen door de provincies. Het nationale politieke
leven, zo luidt de stelling van De Haan, begon al
in 1815 (en niet rond 1870), als gevolg van het
verzet tegen de geforceerde eenheidsstaat van de
machtige Willem I. De verlichte liberale burgers
kwamen in opstand tegen de inperking van hun
rechten. De kerken bevochten de invloed van de
staat op de armenzorg en het onderwijs, voorzie-
ningen die van oudsher in hun handen waren.

�  
De reikwijdte van de staat

Schoolopzieners, onderwijzers, ambtenaren en
predikanten ontplooiden hun pas verworven
status als door Willem I in het leven geroepen
‘nieuwe middenklasse’. Zij probeerden vat te
krijgen op het nog steeds geografisch en levens-
beschouwelijk verdeelde volk. Dit koesterde 
een groot wantrouwen tegen het van bovenaf
opgelegde streven naar eenheid, dat zich mani-
festeerde in de ‘algemeen-christelijke’ openbare
volksschool. Niemand wist wat ‘algemeen-
christelijk’ was, behalve de liberale ‘volksverlich-
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titel is beter: ‘de constitutie van de Nederlandse
politiek’ ¬ is een stimulerend boek. Ido de Haan
draaft soms door in zijn ijver de bestaande histo-
rische opvattingen te bestrijden. De emancipa-
tiethese kan zeker gerelativeerd worden, maar
niet weggepoetst. Ook mag de verzuiling niet
worden afgedaan als disciplinering van bovenaf,
zij wortelde immers in het particulier initiatief
van vrije burgers. Maar dat neemt niet weg dat
De Haan het debat over de betekenis van het ne-
gentiende-eeuwse politieke bedrijf voor onze he-
dendaagse bestel nieuw leven heeft ingeblazen. 

den verdeeld, maar de regels van het spel niet ter
discussie staan. Na 1920 versteenden de poli-
tieke stromingen tot zuilen, die bovendien
steeds afhankelijker werden van de subsidië-
rende staat. De Haan ontwaart een typisch
Nederlandse variant van het (Franse) étatisme,
dat zich kenmerkt door de financiële overname
van zelfstandige collectieve instellingen zonder
ze in te lijven als staatsapparaten. De Neder-
landse staat is zo een ‘corporatie van corporaties’
geworden die de burgers zodanig stijf aan het
hart drukt, dat ze in ademnood komen.
‘Het beginsel van leven en wasdom’ ¬ de onder-
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