
Nederland is een natie die haar eenheid dankt aan een bijzondere 

wijze van onderlinge omgang tussen Christendom en Verlichting, 

namelijk een samengaan op het politieke en maatschappelijke vlak 

van beginselvastheid en overtuiging enerzijds en zakelijke coope

ratie anderzijds. De bijdrage die Nederland aan de Europese be

wustwording zou kunnen leveren is deze nationale identiteit 

zorgvuldig te onderhouden en met overtuiging uit te dragen. 

I 
n I CJl)2 ver<;cheen het rapport van 

hct Wctemchappelijk ln<;tituut met 

de titel 'Wij zijn het volk. De na

tlonale kwestie in 1\lidden- en 

Omt-Furopa' 1 Het bevat een heldere 

a11aly<;e van de proce<;<;en 

van nt~tionalc hewu~twor-

ding die gcpaard gingen 

met de recente omwente

lingen in Midden- en 

Omt- l:uropa Het rapport 

heclt cchter tcgeliJk een 

ruimere <;trekking omdat, 

zoal<; in het 'Woord vooraf 

wordt 

\Vordt uitgcgaan van een 

'nieuwe duiding van de rc-

meemchappelijke taal. god.,diemt, cul

tuur en een gedceld hescl van die natio

naliteit.' De <;taat wordt opgevat als een 

'gezagsinstituut dat recht en rechtvaar

dige <;amcnlevingsverhoudingen tot 

<;tand moet hrengen naar 

de norn1 van de gerechtig

heid.' Maar heeft de '>taat 

dan gccn enkele verant

woordelijkheid voor de 

in<;tandhouding van de 

cenheid en identiteit van 

de natie7 Nee. want 'van 

de natic gaat geen nornla

tieve hctekcnis uit voor de 

doelstellingen van de 

staat'.' Vanwaar het zo 

latie tu<,<;en '>taat en natie ' Dr. JY Vcrhoogl scherp tegcnover elkaar 

Llit het vcrvolg van hct rapport wordt <,\ellen van natie en <;taat7 De op.,tellers 

duideliJk dat de nieuwc duiding van die 

relatie vooral hc<;taat uit het '>cherp tc

genover elkaar stellen van de begrippen 

staat e11 natie. De term 'natic' wordt ge

lijkge'>teld met 'volk' en omschrevcn als 

een 'groep mensen met cen hi<;torischc 

lotsvcrhondenhcid, en veelal een ge-
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van het rapport willcn zich daarmee 

vcrrc houden van clke vorm van poli

tiek nationali'>me waarin handhaving 

van de eenhcid en identiteit van de na

tie als norm voor hct handelcn van de 

'>laat wordt opgevat. 

De nieuwe duiding van de rclatic tussen 
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staat en natie die in het rapport wordt 

gcvolgd roept vragen op. l\liskent men 

daarmee niet de oorsprong van de klas

sieke F.uropese natie-<;tatcn waarin de 

staat juist primair op de hescherming 

van de nationale eenheid en identiteit 

was gcricht~ lmplicecrt het tot stand

brengen van gcrechtigheid door de 

staat niet tevens dat ook recht client tc 

worden gedaan aan de nationalc ecn

heid en identiteit' Ligt kortom de reb

tic tussen staat en natie 

zowel van katholieke al'i van prote'i

tantse zijde, van oordcel dat wat zij als 

de zuivere christeliJkc leer zagcn door 

de staat diendc te worden vcrdedigd. 

Anderzijds onderkenden de toenmalige 

koningen en primen dat eenheid van 

godsdienst een noodzakelijke voor

waarde was voor handhaving van wet 

en orde hinnen hun territoir. F.r tekent 

zich dan cen zekcr patroon aL naar hin

ncn toe vcrvolging van qaut-,wcgc van 

wat als de valse godsdienst 

historisch en principieel 

gczicn n1ct war ingcwik

kclder dan met her een

voudig tegenover elkaar 

stellcn van staat en natJe 

Met zijn notie van 
wcrd gczicn en naar hui

tcn toe oorlogcn tu-.;-;cn 

staten die elk voor zich 

meenden de ware leer tc 

vndedigcn. Dergclijke 

godsdienstoorlogen droe

gen hiJ tot de vorming van 

F.ngeland als cen prote

stantse en Frankrijk als ka

tholieke natie-staat" 

de zorgzame 

samenleving bleef 

wordt gc;.;uggerccrd;~ het CDA in de jaren 

tachtig in feite in de 
l'vlet dcze vragen als in

valshoek zet ik in het on

derstaandc allcreerst en

kele kanttekcningcn hij de 

politieke geschiedenis van 

West-Europa. Vervolgens 

greep van de 

verzorgingsstaat. 
In deze periodc werd dcr-

geet ik een korte karaktcristiek van li

beralisme en socialisme, de twee klas-

'.ieke rolitickc stromingen die hun 

herkomst hehhen in de Verlichting 

Dan sta ik '.til hij de specilickc aard en 

eenheid van de Ncderlandsc natie. Ten 

slottc komt de vraag aan de orde in 

hoeverre er <,prake kan zijn een verant

woordelijke vorm van politiek nationa

lisme van Nederland in samenhang met 

de huidige F.uropese en mondialc poli

tieke ontwikkelingen. 

Europese natie-staten en de 
Verlichting 
De politieke ge<,chiedenis van Europa 

gedurendc de vijftiende en zestiende 

eeuw is tevens de ontstaansgeschiede

nis van de klassieke (West-) Europesc 

natie-slaten. Daarin speelden gods

dienstoorlogcn cen bclangrijke rol. 

Enerzijds waren kerkelijke autoriteiten, 

halve hct Christendom, 

respcctievelijk ecn hepaalde christelqke 

geloolsopvatting en de specifieke nor

men die daaruit voor het per<,oonlijke 

en maatschappelijke Ieven voortvloei-

den. tot grondslag van de eenheid en 

idcntiteit van de hclangrqkste Europese 

natie-staten. lvlaar dat ging van staats

wegc wei gepaard met veel geweld en 

onderdrukking. Daartegen kccrde zich 

de hrede heweging van humanisme en 

Verlichting die zich in de zeventiende 

en achttiende eeuw over West-Europa 

verspreidde De inzet van deze hewe

ging was dat de staat zich diende te 

ontdoen van de rol van verded1ger van 

het Christendom respectievelijk van 

een bepaalde chri'.telqke geloof<,opvat

ting en vervolger van aanhangers van 

een daarvan afwijkende opvatting. De 

staat client zich in te zetten voor het re

al iseren van het recht van iedere mens 

op vrijheid en gelijkheid 
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,\1aar in deze politieke Verlichtings

hlmohe hl11kt vervolgem cen indrin

gend theorct1sch en praktisch prohlecm 

hesloten le liggen De redcliJke en uni

ver<,ele hcginselcn van vrijheid en ge

lijkheid, tot geldmg te hrcngen door de 

sta<:lt, hli)ken op zichzcll genonwn geen 

voldoendc ha<;i<; om ecn hechte samen

lcving le lundcren. Twee wcgen ter op

los<,ing van dit prohlcem tekencn zich 

at Otwcl de Verlichtingshlmotic 

nccmt elcmenten 111 zich op van de he

<,taande Europe<;c natie-<;tatcn d1e hun 

eenhe1d en identitcit ontlcncn aan het 

Christendom CHwel de Vcrlichtings

filmolic vcrwcrpt dcze natie-staten ra

dJcaal maar moct dan van zichzelf uit 

nieuwe principcs van sociale eenheid 

en intcgratie formuleren. Locke kie<;t 

voor de cer'>le wcg tcrwijl Rousseau, en 

in dicns voetspoor Marx, de tweedc 

volgen. Hun idceen op dit punt zijn 

nog steeds richtinggevend voor lihera

li"lle respectieveliJk socialisme als de 

twce helangriJkste pol1tieke Vcrlich

ting-,hc\vcgi ngcn. 

Liberalisme en de natie-staat: 
een uiterlijke relatie 
lle,chenning van elementaire menscn

rechten i' volgcns Locke, de grondleg

ger van het liberalisme, de primairc 

hestaansgrond van de <,taat. Die grond

rechten of hasisvri)hcdcn zijn strikt re

deliJk te fundercn en hebben daarom 

cen universeel brakter. Van die grond

rechtcn is hct rccht op eigendom hct 

mce-,t fundamenteel. Het omvat bij 

Lucke nict aileen het rccht op hezit van 

het produkt van cigen arheid maar uok 

het recht van 1edere mens op hct bczit

ten van een eigen gcloofsovertuiging. 

Lucke legt hicrmee in feite de grond

wcttclijke basis voor god,dicnsttoleran

tie, te garanderen door de staat die zeit 

godsdienstig neutraal dient tc zijn. 
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Doo1- de hcstaan<,grond van de staat te 

koppclen aan hcschcrming van grond

rechtcn, ontkoppclt Locke de hand tus

<,cn staat en C:hri,tendom respcc 

tievclijk een bepaalde christelijke ge

luofsovertuiging en de specitieke nor

men voor het dageli1ks Ieven die 

daaruit voortvloeien. Locke volgt tot 

hier de primairc inzet van de politickc 

Veri ic h ti ng'h losohe. 

Dat is cchter slechts de helft van het 

verhaal van Locke's lihcrale politicke fi

lmotie Locke is cr namclijk ook van 

overtuigd dat de redelijke en universele 

grondrcchten aileen met succcs door de 

staat tot gelding kunnen worden ge

hracht in cen samenlcving waarin, op

gc"lagcn in haar in:-,titutic~ en gc

woonten, reeds een zckere ontvankc

liJkheid voor dczc rechten aanwezig is: 

cen bepaald plicht,be,cf, ecn he'd van 

mijn en dijn etcetera. Zulks achttc hij 

het gcval in Fngeland met haar vanouds 

(protc<,tants-) christclijkc levenswijze 

gcsymboliseerd in hct prote<;tantse ku

ningschap Wanneer Locke zijn vader

land dan ook prijst als hct meest 

lihcralc en vooruitstrevende land van 

zijn tijd, gegeven zijn rechtspraak en 

aanzct tot een parlementaire democra

tic, dan is in deze lofprijzing die in het 

Christendom gefundcerdc nationale 

eenheid in kite veronderstcld.' 

llij Locke's waardering van de chri<,tclij

kc idcntitcit van de Fngelse natie-staat 

diencn wei enigc kanttckeningen te 

worden geplaatst. Ten ecrstc heelt 

Locke als grondlcgger van het liberalis

me geen innerlijke of intrinsieke band 

met dczc ident1teit maar een uiterlijkc 

of functionclc; hij waardcert deze iden

titcit als een gunstige conditie voor her 

hoogwaardige liberale niveau van zijn 

vaderland. Ten twccdc steekt er in zijn 

positievc waardering van die chri,telij

ke identiteit ecn tegenstrijdigheid 
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Enerzijds veronderstelt Locke die iden

titeit als voorwaarde voor het tot gel

ding brengen van liherale grond

rechten. Anderzijds worden de institu

ties en gewoonten waarin die christelij

ke identiteit is gcfundeerd door ccn 

staat die zich naar l.ocke's overtuiging 

vooral client toe te leggen op cen strin

gentc doorvoering van liberale grond

rechten, ondergraven. 

Socialisme en de natie-staat: 
geen innerlijke en geen 
uiterlijke relatie 
Marx' ideeen hehbcn hun oorsprong bij 

Rousseau. Deze keerde zich tegen het 

ego·Jsmc, de hchzucht en ijdelheid zo

als hij die in zijn dagen aantrof in ccn 

stad als Parijs, een mentaliteit die naar 

hij vreesde op den duur de gehele 

Franse samenleving zou verscheuren. 

Daartcgenover ontwikkelt Rousseau de 

utopische idee van ecn totaal andere sa

menleving gebasccrd op radicale poli

tieke en sociale gelijkhcid 1-licr ligt 

direct een bclangrijk verschil met 

Locke. Terwijl Locke nog een uitcrlijke 

ot functionele relatie tot de eenhcid dcr 

protcstantse Fngelsc natie-staat onder

hicld, vcrhrcekt Rousseau in hcginsel 

elk hand met hansc natie-staat die in 

het katholicisme zijn primaire een

heidsgrondslag had. 1\bar wat houdt 

zijn altcrnatieve radicaal-democratischc 

samenlcving dan bijeen' 

Rousseau hield er aanvankeliJk de wat 

romantische opvatting op na dat radi

cale gelijkhcid cigenlijk vanzelf socialc 

eenhcid en harmonie voort zou bren

gcn. 1\laar daarmee ging hij voorhij aan 

de explosievc implicaties van ziJn eigen 

democraticbegrip. lmmers, in Rous

seau's opvatting van democratic hehhen 

de burgers wcliswaar gelijke rechtcn en 

mogelijkhedcn tot inspraak in de col

lcctieve besluitvorming. Maar vervol-

gens client ieder zich wei onvoor

waardclijk neer te lcggcn bij wat uit die 

hesluitvorming als Polonleqcncmle, in ki

te de wil van de meerdcrheid, naar vo

ren kornt en door de hcstuurlijke 

autoriteiten wordt uitgevoerd. Rous

seau's radicalc dernocratieopvatting im

plicccrt derhalve repressic van minder

heden. Dat maakte een stcrkc samen

bindende kracht die deze radicaal dc

rnocratische samenleving hijeen zou 

mocten houden des tc noodzakeliJkcr. 

Rousseau ontwikkclt daartoe de princi

pes van een burgcrlijke godsdienst of 

civil rcli_!}ion. Deze korncn er op neer dat 

de politiek-bestuurlijke autoriteiten met 

behulp van propaganda, onderwijs, rc

toriek etcetera bij de burgers gevoelcns 

van nationalc eenheid en solidariteit 

moeten zien op tc wekken. Het bctrclt 

een kunstmatige en van hoven opgclcg

de vonn van vaderlandslictdc die door 

Rousseau niettcrnin de moeder van aile 

dcugdcn wordt genoemd.'• 

Hocwel Rou5Seau's ideci'n een helang

rijkc aanzet tot de fransc Revolutie 

vormden rncent tv1arx dat dezc rcvolu

tie tegclijk de radicale geest van 

Rou<,scau had verraden. Ze had slechts 

een burgcrlijk-liberalc rcchtsstaat 

voortgebracht, gcworteld in chri'>tclijk

nationale tradities. Dcze staat vormde 

volgens t\larx hij uitstck de politieke en 

godsdicnstigc voedingshodem voor de 

opkornst en hloei van het kapitalisme 

Dit produkticstclscl zou echtcr. zo 

rncende Marx, op den duur tot zodani

ge armoedc lciden dat zelts de idcolo

giccn van nationalisme en Christendom 

nict mccr in staat zouden zijn de arbei

der met ziJn noodlottig bestaan te ver

zoenen. Dan zullen de 'prolctaricrs aller 

Ianden' ovcrgaan tot revolutiOnaire om

verwerping van hct kapitalisme, de na

ties en christclijke godsdienst die dat 

produktiestelsel ondcrsteuncn inbegre-
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Ene rz ijds ve ronde rste lt Locke di e ide n

tite it als voo rwaarde voor het tot ge l

ding bre ngen va n libe rale g ro nd

rechte n. Ande rzij ds worde n de in stitu

ti es e n gewoo nten waa rin di e chri ste lij

ke ide n tite it is ge fund ee rd door een 

staa t die z ich naa r Loeke's overtui g ing 

vooral dient toe te legge n op ee n strin 

ge nte doorvoering va n libera le g ro nd

rechte n, onde rgrave n. 

Socialisme en de natie-staa t: 
geen innerl ijke en geen 
ui terlijke re latie 
Ma rx' ideeë n hebbe n hun oorsprong bij 

Ro usseau D eze keerde z ic h tege n het 

egoïsme, de he bzuch t e n ijde lh e id zo

al s hij di e in z ijn dage n aa ntrof in ee n 

stad al s Pa rijs; een me nta litei t di e naa r 

hij vreesde o p de n duur de gehe le 

Franse sa me nl eving zou ve rsc he ure n. 

Daartege nove r o n tw ikke lt Ro usseau de 

utop ische idee va n ee n to taa l ande re sa

me nl ev ing gebaseerd op radi ca le po li 

t ie ke e n soc ial e ge lijkh e id. Hi er li gt 

direct ee n be la ng rijk ve rschil met 

Locke. Te rwijl Locke nog ee n ui te rlijke 

of func ti o ne le re latie tot de ee nhei d der 

pro tes tan tse Enge lse nat ie-s taat o nde r

hi e ld , ve rbreekt Ro usseau in begin se l 

e lk ba nd met Fran se natie-staat di e in 

het ka tho lic isme zij n prim aire ee n

he icisgro ndslag had . Maar wat houdt 

z ijn alte rnati eve radi caa l-democratische 

sa me nl evin g dan bij een? 

Rousseau hi e ld e r aa nva nke lij k de wat 

romantische o pva tt in g op na dat rad i

ca le gelijkhe id e ige nlijk va nze lf socia le 

eenhe id e n harmo ni e voort zou bre n

gen. Maa r daarmee g ing hij voo rbij aa n 

de exp los ieve implica ti es va n zijn e ige n 

democrati ebegri p. Imm e rs, in Ro us

seau's opva tt ing van de mocratie he bbe n 

de burgers we li swaar ge lijke rech te n e n 

moge lij kh ede n to t in spraak in de co l

lec ti eve bes lui tvo rm ing. Maa r ve rva l-

ge ns di ent ieder z ich we l o nvoo r

waa rde lijk neer te legge n bij wat uit di e 

bes luitvo rming als volon té generale, in fe i

te de w il va n de meerderhe id , naa r vo 

ren ko mt e n doo r de bes tuurlijke 

autorite ite n word t ui tgevoerd . Rous

seau's radicale democrati eopva tting im

pli ceert derhalve re press ie va n minde r

hede n. D at maakte ee n sterke sa me n

binde nde krach t di e deze radicaal de

mocrati sche sa me nl eving bijee n zou 

moete n ho ude n des te noodza ke lijke r. 

Rousseau ontwikke lt daa rtoe de princ i

pes va n een burgerlij ke godsdi e nst o f 

ei vil religioJ•J. D eze ko me n e r o p neer dat 

de po litiek-bestuurlij ke auto rite ite n me t 

behulp va n pro paga nda, o nd erw ijs, re

to ri ek etce tera bij de burgers gevoe le ns 

va n na tio nale ee nh ei d e n so li da rite it 

moete n z ie n op te wekke n. H et be treft 

een kunstmatige e n van bove n o pgeleg

de vorm va n vade rl andsli e fd e di e doo r 

Ro usseau ni e ttemi n de moeder va n all e 

deugde n wo rdt ge noemd6 

H oewe l Ro usseau 's ideeë n ee n be lang

rijke aa nze t tot de Franse Revoluti e 

vo rmde n mee n t Ma rx dat deze revo lu 

ti e tege lijk de radi ca le geest va n 

Ro usseau had ve rrade n. Ze had slech ts 

ee n burge rli jk- I ibera le rec h tsstaat 

voo rtgebracht, geworte ld in christe lijk

nati o nale traditi es. D eze staat vo rmde 

vo lgens Marx bij uitstek de poli tie ke e n 

godsdi enst ige voedingsbode m voor de 

opkomst en bl oe i va n het kap ita li sme. 

Di t produkt ieste lse l zou ech te r, zo 

meende Marx, o p de n duur tot zodani 

ge arm oede le ide n dat ze lfs de ideolo

gieë n van nati o nalisme en C h riste ndo m 

nie t meer in staa t zoude n z ijn de arbe i

de r me t z ijn noodl ot ti g bestaa n te ve r

zoene n. Da n zulle n de 'pro le tarië rs all er 

lande n' overgaan to t revolu tio naire o m

verwerpi ng va n he t kap ita li sme, de na

t ies e n chri ste lijke godsdi e nst di e dat 

produktieste lse l o nders teun e n i nbegre-
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pe n. Daarna za l de produ ktie in plaa ts 

van op win st op de maatschappe lijke 

behoefte kunne n worde n afgestemd 

waarmee , vo lgens Ma rx, pas de voor

waarde is vervu ld voor de rad icaa l de

mocrat ische sa men leving die Ro usseau 

voor ogen stond. 

Ro usseau's breuk met de gesch iedenis, 

via zijn radica le verwerp in g va n Euro

pese nat ie-staten welke hun eenhe id en 

ide n titeit in het C h riste ndo m vo nde n, 

wordt door Marx derha lve doorgetrok

ke n en werkt ook door in de uitee nl o

pende varian ten van het Marxisme. In 

com munistische reg imes werde n derge

lijke natie-staten en nat io na le bewegin

gen met fys iek geweld onderdrukt . In 

de lijn van Rousseau trach tte n com mu

nist ische partij leiders ve rvo lgens in hun 

na -revolut iona ire same nl ev in gen met 

indoc tri nat ie, sport , parades , etc. nat io

na le eenheid e n vade rl andsl iefde op te 

wekke n. 

De posit ie va n de sociaal- de mocratie is 

tege nst rij d ig. Zij heeft z ich e ne rz ijds, 

in afw ijk ing van Ma rx, gevoegd b inne n 

de kade rs van nat iona le democratische 

rechtsstaten e n h un marktecono mi eë n. 

Maar anderz ijds vertoont de soc iaa l-de

mocrat ie , in de geest van Marx, nog 

steeds de ne ig ing om zich , langs de 

weg der ideologiekrit iek, tegen tradi

t ioneel-normatieve kade rs a ls de natie 

te keren. D ie zouden de e manc ipatie en 

zelfverwerkelijking der burgers , de e i

ge ntijdse soc iaa l-democrat ische invu l

ling va n de klass ieke Verlich ti ngs

idea len, in de weg staan. 

De aard en eenheid van de 
Nederlandse natie 
De vraag kan vervo lgens geste ld in 

hoeverre C hriste ndom en Verlichting 

de aard en eenheid der Nederl andse na

tie hebben bepaald . 

De oorsprong van de Nederlandse na-
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tie wo rdt vee la l ge legd in de onafhan

ke lijkhe idss trijd tegen Spanje die tege

li jk de bas is legde voor Nederland als 

een 'protestantse natie'. Deze vee l ge

hantee rde type ring verdient enige kwa

li ficat ie. De Republiek besto nd in fe ite 

u it ee n verzameling van re latief ze lf

stand ige stede li jke en geweste lijke ge

mee nschappe n. Daarb ij bestond er 

grote afstand , geografisch maar ook in 

pol it ieke macht en levensst ij l, tusse n de 

ka th o li eke geweste n Limburg en 

Braba n t e n het protestantse Noorden. 

O nder de Repub li ek was va n een 

Nederla ndse natie-staat in de kl ass ieke 

betekenis zoa ls Engela nd e n Fran krijk 

dat waren, nauwel ij ks sprake. Pas o nder 

de Fra nse bezett in g w:rd Nederland , 

althans in bestuurl ijk opzicht, een ge

centra li seerde een he idsstaat d ie dan in 

personele z in nog sterk ge li eerd blijft 

aa n de natio nale kerk der Reformatie? 

In de tweede he lft van de nege ntiende 

eeuw dringen de bovenom-

sch reven politieke Verli c h 

t ingsicleeën Nederland b in

nen. Van li bera le zijde be

treft het de idee va n de gods

d ie nsti g neutrale staat , 

gereal iseerd door Thorbecke, 

e n het streve n naar toeken-

ning van politieke rec h ten 

aan de bu rgerij. Va n socia li s

tische z ijde is het het streven 

om via d ie staat rad icale 

maatschappe lijke verander in 

ge n ten behoeve van lotsver

betering van de arbe iders

Bolkestein vraagt 

zich niet af in 

hoeverre het 

liberalisme niet 

mede zelf de 

normen en 

instituties in de 

Nederlandse 

samenleving heeft 
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klasse te rea lise ren. ondergraven waarop 
Voor een goed begrip van de 

reactie van ch riste lijke z ijde 

op het b inn e nd ringe n in 

Nederland van deze po litieke 

hij zich thans 

beroept. 

e n maatschappe li jke Verl ichti ngs ideeën 

d ie nt bedacht dat deze ideeën nauw 

werden geassocieerd met de Franse 
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Revolutie en haar anti-godsdiemtige 

ondertoon. Ni Dreu, 111 i\'lailrc. Die rcac

tie had weliswaar een nationali'>tische 

in'>lag maar was tegelijk verdeeld. 

Kuyper grijpt terug op de glorietijd van 

de Republiek en de nationalc kcrk van 

Dordt terwijl van Schaeprnan is gezegd 

dat hi) hct katholicisrne heelt genatio

nali'>ccrd.7 

In antwoord op de politiekc Vcrlich

ting.,filmofiecn van libcralisrne en so

cialisrne wordt dan ook hct calvi

nistische en katholieke theologrschc 

erlgoed in sociaal-politieke filosofiecr1 

orngezct. Centrale leer-,tukken daarin 

worden de bcginselcn van soevcreini

teit in eigen kring en subsidiaritcit die 

de basis legden voor de politickc en 

maat<,chappelijke vcrzuiling 

De verzuiling betekendc weliswaar ver

sterking van de cohesie en identitcit 

van de verschillcndc wcrcldbcschouwe

lijkc scgmenten der Nederland<,e sa-

mcnlcving maar deze zelf 

De vraag is of thans 
dreigdc daardoor juist uiteen 

te vallen. Dat gevaar werd 

afgewend doordat de geza

mcnlijke Ieider<, van die seg-

niet een pacificatie 

tussen de 

ideologieen 

geboden is om hun 

aanwezigheid in de 

Nederlandse 

politiek en 

samenleving veilig 

te stellen. 

menten kozen voor de 

zogenaamde paci I icaticpoli

tick. De aanzet daarvan ligt 

in het Jaar 1917 wanncer tus

sen partijen die hun beginse

lcn ol idcalen ontleenden 

aan Christendom of Verlich

ting ecn uitruil van politieke 

steun voor elkaar<, wcnsen 

plaatsvindt: overheidssteun 

voor bijzondcr onderwiJs te-

gcn uitbreiding van het algc

meen kiesrecht. De pacificatiepolitiek 

voltrekt zich vervolgens als een opeen

volging van zakclijkc overeenkornsten 

tussen partijen die zich rcalisercn dat 

aileen in cociperatie met andersdenken

dcn icts van de ergen bcginsclcn ol 

idealen kan worden gcrcaliseerd. 

Tegelijk vormt deze politick uitdruk

king van het gezamenlijke streven van 

de bctrokken partijen om de 

Nederlandse samenlcving en democra

tic bijeen te houden. Pacifica tic wordt 

daarmce bij uitstck grondslag en mani

tc.,tatie van de spccilieke eenheid en 

identitcit dcr Nederlandse natie waarin 

vasthoudendheid aan eigen bcginsclcn 

en idealen encrzijds en cobperatie met 

andersdenkenden anderziJds elkaar nict 

uitsluitcn maar veronder<,tellcn. 

Opgemcrkt kan worden dat deze 

grondtrck van de Nederland<,e natic 

zich vooral realisecrt in de sociale 

rechtsstaat zoals dre gedurcndc de ccr

stc hcllt van deze eeuw werd opge

houwd. Dezc was hct resultaat van 

permanente polrtreke confrontatic en 

coiiperatie tu<;<,cn vcrdedrgcrs van con

kssronelc heginselcn en instituties 

cncrzijds en drager<, van Verlichtings

idcalcn gcricht op sociale en politieke 

modernisering andcrzijds. 

Een orw,lag vindt plaats met de op- en 

uitbouw der Nederlandse vcrzorgings

staat in de jaren ze'>tig en zeventrg. 

Ook deze wa<, resultaat van samcnwer

king tuS'>en conte<;<,ionelc en rnodcrne 

politieke partijcn. l\1aar deze onder

gaan, vaak onder aanroeping van hun 

oude beginselcn en idealen, een ingriJ

pende mcntaliteitsverandering. In de 

welvaartsfase der Nederlandse vcrzor

gingsstaat voerde het neo-liberali'>me 

de boventoon waarin de nadruk kwam 

te liggen op individuele welvaartwerhe

tering via rnarkt en concurrentre, aan

gevuld met een ruimhartig stelsel van 

matericlc socialc zekerheid. De verwor

ven welvaart vormt vervolgens de ba.,is 

voor de welzijnslase der verzorging'>

staat die in het teken komt te 

staan van de neo-socialistische of nrtl'

lrfi ideologic van emancipatie en indivi-
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duck zelfontplooiing. De conlc"ionele 

partijcn zijn in deze pcriodc van de op

en uithouw dcr Nederlandsc vcrzor

gings<,taat uitdrukkclijk present. ZiJ vcr

spelen cchtcr tcgcn de dominantc 

modcrne politiekc idcologiccn hun 

princrptck vcrwcer naarmate btJ hen 

hct accent komt tc liggcn op uitbrct

ding van hun macht en invloed die dan 

vooral wordt aangcwcnd ten hehoeve 

van de organisatorische versterking van 

het vcrwante maatschappclijke midden

veld. 

Opgcmerkt kan worden dat in deze pe

riock in het algcmccn de oricntatic van 

de Ncdcrlandse politick op beginsclcn 

en ideakn afzwakt. Politick wordt in 

tocncmcndc mate diensthaar aan de 

vrijhcidshclcving en hct hclang van in

divrduclc burger<> en maatschappclijke 

organrsatic<, De eenhcid van de 

Ncdcrlandsc natre krijgt ten gcvolge 

daarvan hct karakter van een samcn<,tc\ 

van \outer calculaticvc ovcrccnkomstcn 

tusscn burgers. maatschappclijkc orga

nisatics en politick. De hcc.htheid van 

dit arrangement hcstaat hq de gratic 

van ccn stabtclc wclvaart die de basi-; 

vonnt van ccn genercuze vcrzorgings-

De Nederlandse natie in 
Europees verband 
Dat in de Ncdcrlandsc politiek de 

orienta tic op bcginsclcn of idealen was 

wcggcslctcn hlijkt als, vanwcgc ccn te

ruglopcnde economic, ecn crisis uit

hrcckt in de Nederlandsc vcrzorging-,

staat. Als uitweg daaruit komcn de poli

tiekc partijen in ccrstc instantie name

liJk ntct vee\ vcrdcr dan ecn spicgeling 

van ziJ!l mankcmentcn. Hct lihcralisme 

plctt tcgcnover de vrimcvighcid der 

vcrzorgJng'-;<.,ttJat voor hezutniging en 

markthcrstcl. 1-lct socialismc kiest te

gcnover vcrstard ccntralisme voor de-

( llV 12 'J.I 

ctontralisatie en impraak [n het C:DA7 

Ook dat blccf met zijn centrale notie 

van de zogcnaamdc zorgzame samenle

ving. als zip1 pendant, in feite in de 

grccp van de verzorgingsstaat. 

Vanaf hct einde der jaren tachtig krijgt 

in de media het dchat over de Neder

landse verzorgingsstaat echter een wen

ding Naast de he<>tuurlijke en eco

nomi-;chc problemen krijgcn ook de so

ciale en morclc gcvolgen der verzor

gingsstaat, tot uiting komend in een 

doorgeschoten individualiscring. stij

ging van diver~e vorrncn van crin1inali

tcit etcetera de aandacht. lr sprcekt uit 

het debat ectl tocnemende bezorgdhcid 

omtrent de eenhcid en <>amcnhang van 

de Nnlerlandsc samenleving. Aan dit 

debat wordt ook deelgenomcn door 

woordvoerdcrs van de diverse politickc 

partijcn waarbij het opvalt hoczcer 

door hen op de bovengeschetstc k\a<;

sieke politickc idcccn wordt teruggc

grcpen (onder andere in NRC:/ 

Handclsblad van voorjaar I CJ'I4) 

De neo-libcraal Bolkestein is van mc

ning dat de dcsintcgrerende Nedcr

landsc samenleving een 'hcziclend 

verband' nodig heelt waarvoor naar zijn 

oordeel christclljkc normen en waardcn 

van groot nut kunnen ziJn. Bolkcstein's 

pragmatisch aandoende hcnadering van 

hct Chri'>tendom hcclt veel veront

waardiging opgcwckt. Wij herkenncn 

er nude uiterlijke of functioncle relatie 

tot het Christendom in zoals we die 

reeds tcgenkwamen bij Locke. Bolke

stcin vraagt zich cchtcr niet af in hoc

vcrre het lihcralismc met zijn ccn

Z!Jdigc nadruk op individualisti-.che 

vri)hcidsrechten niet mcdc zelf de nor

men en instituties in de Nederlandse sa

menlcving heelt ondergraven waarop 

hij zich thans beroept 

Daarnaast is cr de neo-sociali-;tischc re-
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actie van De Reus en Scheller op de 

desintegratic v~n de Ncdcrlandsc sa

mcnlcving. Zij plciten ervoor dar over

hcid en politick zich gaan inzettcn 

voor dc ontw1kkeling van cen nicuw 

nationaal be~ct on1 lang~ dczc wcg ccn 

procc"i van naticvorn11ng opgang tc 

brcngcn /\let dit plcidooi komcn ziJ 

d1cht 111 de huurt van Rousseau met zijn 

van boven~t gclcide ciPd rrfi,Jioll. 7ou dc 

sociaal-democratic cchtcr, in plaats van 

lc kiczcn voor deze radicalc optic, zich 

nict veclccr rckcmchap mocten gevcn 

van haor c1gcn tcgcn-.trijdigc po~rtrc 

met hctrckking tot ovcrgelcvcrde n~tio

nalc idcntiteitcn. Zo voegt zij zich 

cer<,t in de tr~ditioneel-normatieve ka

dcrs der Ncdcrlandsc natic lllJJr hcdt 

vcrvolgcn"i de nciging on1 zich, in naZlnl 

van cmatKipatie en individuclc zcltont

plooiing, tcgcn dergelijke kJders tc ke

ren en daMmcc zeit socialc desinte-

gratH.~ op tc rocpcn. 

Voor w~t hetrdt hct C:[)A heclt voor~l 

Hirsch llallin zich gcmcngd in de dis

cusSJc omtrcnl dc morclc cn socialc 

dcsintcgratic der Ncdcrl~ndsc s~mcnlc

ving. Tc denkcn valt aan zijn plcidooi 

voor <.;tnngcntc handhaving von nor

men en waarden rond abortus cn cutha

nasic De vr~ag is wei ot Hirsch ll~llin 

h1cr nict tcndecrt na~r ecn moralisenng 

van staat en politick zozd'-; we die tcgcn

kwamcn in de tl)d voor~lgaand a~n de 

Vcrlichting Christclijke politick artlcu

lccrde zich in dc negcnticnde eeuw in 

Ncdcrl~nd toch met n~me in structurc

lc visies op hct maatschappeli)kc en po

litiekc Ieven tusscn gchoortc en dood~ 

J)rcigt Hirsch llallin met dcrgcliJke 

plcidooicn gcen tckort tc doen ~an zijn 

hclaamdc essay waarin hi) de structuur

heginsclcn van -,uh-,idiariteil en socve

rcJnJtcit in c1gcn kring trachttc tc 

intcgrcrcn~K Llitwcrking van dczc intc

gratic Zllll de huidigc, d1ttusc ideologi-
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schc slcutelhcgrippcn v~n hct CDA de 

nodigc .;,tructuur en ncht1ng kunncn gc-

ven. 

Hoewcl dus hi) de opvatt1ngcn van elk 

van hen 1liher~lcn, nco-social1stcn en 

christcn-democratcn' wei ccn kritischc 

bntteken111g tc maken valt, wd 1k hicr 

vooral de gemccnsch~ppciiJke verdien

<,tc van dczc pol1t1ckc woordvocrders 

bcklcmtonen. Lij stcllcn zich namclijk 

allen in hct voetspoor van de idcccn en 

heg1nselcn omtrcnt de 111richting dcr 

samcnlcving zo~ls die in de kbssickc 

pol1t1eke idcologiccn hesloten liggcn 

J)a~rin kcren ziJ zich tcgcn de hcden

kclijke idcologJSche uitholling v~n dc 

Ncdcrlandse politick die gaandc 1s. Die 

manikstccrt zich encrziids in her in

vlocdriJkc pol1tieke pragmatismc waar

in zclls het nadenken over dergeli1ke 

idcccn ot hcginselcn als achtcrhaald 

terzijdc wordt geschoven I let tekcnt 

zich ~ndcrzijds ook at in post-nwdcr

ni~tl'-lchc opvattingcn waann hct 

Christendom uil het puhlieke Ieven 

naM de privcslcer wordt vcrhannen. 

Hun gemeenschappcliJkc heperking is 

cchtcr dat ZIJ nog tczeer elk voor z1ch 

vanuil hun c1gcn politick-idcologlsche 

achtcrgrond hun idcccn omtrcnl hcr

tundering van de ecnheid der Nedcr

landsc samcnlcving en democratic 

ontwikkclcn lht hctekenl dat de slijta

gc van dic eenhc1d nog niet ccht hun 

gezamcnlijke problccm is. Op dit punt 

zoudcn zi1 zich opnicuw kunncn latcn 

inspircrcn door de strekking v~n dc 

Ncdcrlandsc pacihcat1cpolit1ck I )cze 

ontwikkcldc zich 111 ecn tijd dat de 

1\cdcrbndse s~menlcv111g en denHJ<J~

tJc Vtlll\\'Cgc hcttigc controntatic.., tuo,

scn zellhewustc pol1t1cke idcologiei.'n 

gcwortcld 111 Christendom Cll Ver

lichtlng drcigdcn uitecn tc vallcn. De 

vraag 1'> of thon<.., nict ccn anZilogc paci-
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licatie tu"en dcze ideologicen gcboden 

'' maar nu om hun wedcrzijdse aanwe

zigheid in de Ncdcrlandse politick en 

-,amcnlcving vcilig te stcllcn. ln het be

lang daarvan hccft ruimer hctckcnis 

dan Nederland aileen. 

In dit verhand wiJs ik slechts op hct in

dringende artlkel van de Amerikaanse 

politicoloog l·luntington. Hij <;telt 

daarin dat de komendc politicke strijd 

op het wcrcldtonccl niet mccr zal gaan 

tu"en kla<,<;en of ra<;<;en maar tus<,cn ci

vili'>atics. Furopa dicnt zich met het 

oog op die controntatic opn!cuw tc rc

ali'>C!Tn dat haar identitcit stcunt op 

Christendom en Vcrlichtlllg, zu voegt 

htj daorZlan toc.'J Van Huntington\ 

tiJdsdiagnose zijn de tekcnen onmis

kcnhaar zichthaar en ziJ!l appcl op de 

identJtcJt van Europa kan on<, niet on

hcrocrd Iaten. Nederland is ccn natie 

d1c haar cenhc1d en idcntiteit dankt aan 

een hijzonderc wijze van ondcrlinge 

omgang tu<;<;en Chri<,tcndom en Vcr

IJchting, ecn samcngaan op het politie

ke en maatschappclijkc vlak van 

hcgin-,clvtl'·,thcid en ovcrtuiging encr

ZiJds en zakelijkc coiiperatic andcrzijds 

I )c hiJdragc die Nederland aan de 

Furopcq· hcwustwording zou kunncn 

lcvercn "' dczc nationalc idcntiteit 

zorgvuldig te ondcrhoudcn en met 

ovcrtuigtng utt tc dragen. Hct i'-> ccn 

vorm van politick nationaiJ<;mc die als 

ccn ci'-> von intcrnationalc vcrantwoor

deliikheid is op tc vat ten. 
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