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	   Megatrends	  in	  Nederland	  vanuit	  
	   historisch	  perspectief	  
	  

	  
In	  zijn	  lezing	  zal	  Herman	  Pleij	  bespreken	  welke	  megatrends	  er	  in	  Nederland	  te	  
onderscheiden	  zijn,	  wat	  ze	  betekenen	  voor	  onze	  toekomst	  en	  hoe	  we	  hier	  op	  kunnen	  
inspelen?	  Om	  dit	  te	  kunnen	  duiden	  maakt	  hij	  gebruik	  van	  verschillende	  voorbeelden	  uit	  
het	  verleden	  en	  het	  heden.	  	  
	  

	  
	  
‘Ik	  begin	  met	  een	  stukje	  vaderlandse	  geschiedenis.	  Het	  is	  
namelijk	  interessant	  om	  te	  zien	  hoe	  wij	  vanaf	  de	  late	  
middeleeuwen	  het	  besturen	  en	  ondernemen	  hebben	  ontwikkeld	  
tot	  wat	  het	  nu	  is.	  Wij	  leven	  in	  een	  wonderbaarlijk	  welvarend	  
land,	  en	  dat	  doen	  we	  eigenlijk	  al	  zeven	  eeuwen	  lang.	  Er	  is	  in	  de	  
wereld	  geen	  ander	  voorbeeld	  van	  een	  land	  dat	  al	  zo	  lang	  zo’n	  hoge	  mate	  van	  
welbevinden	  kent.	  Hoe	  hebben	  wij	  dit	  als	  land	  voor	  elkaar	  gekregen?’	  
	  
Welvaart	  versus	  individualisme	  	  
‘Al	  van	  oudsher	  kennen	  we	  in	  Nederland	  een	  duidelijke	  stedencultuur	  waarbij	  de	  
suprematie	  van	  de	  burger	  en	  de	  koopman	  vanaf	  de	  veertiende	  eeuw	  bepalend	  wordt.	  
Vooral	  het	  noordoosten	  van	  Nederland	  heeft	  hier	  een	  nadrukkelijke	  rol	  bij	  gespeeld.	  Dit	  
zie	  je	  niet	  alleen	  terug	  in	  de	  handel,	  denk	  bijvoorbeeld	  aan	  de	  Hanzesteden,	  maar	  ook	  in	  	  
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Herman	  Pleij	  is	  emeritus	  
hoogleraar	  historische	  
Nederlandse	  letterkunde,	  
gespecialiseerd	  in	  de	  Middel-‐
eeuwse	  literatuur.	  Naast	  zijn	  
hoogleraarschap	  is	  hij	  een	  graag	  
geziene	  tafelgast	  bij	  DWDD	  en	  
een	  veelgevraagd	  spreker.	  Hij	  is	  
auteur	  van	  o.a.	  ‘Het	  gilde	  van	  de	  
blauwe	  schuit’	  (1979)	  en	  ‘Moet	  
kunnen.	  Op	  zoek	  naar	  een	  
Nederlandse	  identiteit’	  (2014).	  
Pleij	  heeft	  een	  bijzondere	  
belangstelling	  voor	  de	  cultuur-‐
historische	  achtergronden	  van	  
de	  nationale	  identiteitsvorming.	  
Hij	  weet	  een	  breed	  publiek	  
enthousiast	  te	  maken	  over	  de	  
historische	  achtergrond	  van	  onze	  
huidige	  maatschappij,	  en	  schetst	  
tevens	  hoe	  de	  21e	  eeuw	  er	  in	  de	  
nabije	  toekomst	  uit	  komt	  te	  zien	  
voor	  Nederland.	  
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een	  ideologie	  als	  moderne	  devotie	  die	  zeer	  indrukwekkende	  dingen	  voor	  de	  burger	  
heeft	  losgemaakt.	  Een	  van	  de	  voornaamste	  mentaliteiten	  van	  moderne	  devotie	  was	  het	  
streven	  om	  voor	  jezelf	  te	  kunnen	  zorgen	  op	  het	  gebied	  van	  geestelijk	  leven.	  Vanuit	  
Zwolle	  ontstonden	  bewegingen	  onder	  leiding	  van	  Geert	  Groote	  en	  Thomas	  van	  Kempen	  
die	  een	  vorm	  van	  individualisme	  stimuleerden.	  Het	  was	  belangrijk	  om	  je	  eigen	  route	  uit	  
te	  stippelen	  op	  weg	  naar	  het	  hiernamaals	  en	  daarvoor	  had	  je	  niet	  per	  se	  de	  kerk	  als	  
instituut	  nodig.	  	  
Het	  is	  niet	  toevallig	  dat	  in	  ditzelfde	  gebied	  de	  Hanze	  begon	  te	  bloeien,	  met	  de	  individuele	  
koopman	  die	  zelf	  het	  heft	  in	  handen	  nam	  en	  op	  avontuur	  ging;	  een	  progressieve	  
koopman	  die	  durf	  had	  en	  de	  wereldzeeën	  bevoer.	  Beide	  aspecten	  zijn	  gebaseerd	  op	  
individualisme.	  Daar	  kijken	  we	  nu	  niet	  meer	  van	  op,	  maar	  om	  je	  aan	  het	  eind	  van	  de	  
middeleeuwen	  individueel	  op	  te	  stellen,	  werd	  bijna	  gezien	  als	  godslasterlijk.	  Men	  dacht	  
in	  die	  tijd	  namelijk	  coöperatief;	  de	  adel,	  geestelijken,	  boeren	  en	  burgers	  waren	  
afhankelijk	  van	  elkaar.	  Het	  stond	  haaks	  op	  de	  gedachte	  dat	  je	  in	  je	  eentje	  self-‐supporting	  
zou	  worden.	  Wat	  kenmerkend	  was	  voor	  het	  begin	  van	  de	  markteconomie,	  de	  
ondernemer	  die	  voor	  zichzelf	  gaat	  zorgen	  en	  de	  ander	  niet	  meer	  zo	  nodig	  heeft.	  Sterker	  
nog,	  die	  de	  ander	  van	  zich	  afhankelijk	  maakt.’	  
	  

	  
	  
Het	  ontbreken	  van	  leiderschap	  
‘Vanaf	  die	  tijd	  ontbrak	  het	  in	  de	  Lage	  Landen	  aan	  een	  duidelijke	  hiërarchie,	  in	  plaats	  
daarvan	  had	  men	  te	  maken	  met	  gespreide	  macht.	  Degenen	  die	  hier	  de	  baas	  waren,	  
waren	  altijd	  in	  dienst	  van	  het	  volk.	  Godsdienstvrijheid	  speelde	  hierbij	  een	  rol	  evenals	  de	  
opvatting:	  “We	  zijn	  hier	  gewend	  onze	  eigen	  boontjes	  te	  doppen.	  We	  willen	  als	  volk	  zelf	  
beslissen	  hoe	  wij	  willen	  leven”.	  Daarvoor	  nam	  men	  mensen	  in	  dienst,	  zoals	  rijke	  
kooplieden	  die	  de	  adel	  en	  geestelijken	  in	  de	  steden	  van	  zich	  afhankelijk	  maakten.	  We	  
kenden	  toen	  nog	  geen	  koning,	  maar	  wel	  stadhouders	  die	  vooral	  naar	  buiten	  toe	  een	  
royale	  uitstraling	  hadden.	  En	  dat	  is	  vandaag	  de	  dag	  nog	  steeds	  zo.	  We	  hebben	  inmiddels	  
een	  koning,	  maar	  die	  heeft	  geen	  politieke	  macht	  en	  vooral	  een	  ceremoniële	  functie.	  De	  
basis	  van	  onze	  politiek	  werd	  gevormd	  door	  de	  Staten-‐Generaal	  als	  vertegenwoordiger	  
van	  het	  volk.	  Ons	  land	  bleek	  het	  hoge	  welvaartsniveau	  te	  kunnen	  behouden,	  ondanks	  het	  
ontbreken	  van	  een	  duidelijke	  hiërarchie,	  van	  duidelijk	  leiderschap.	  En	  ook	  dat	  is	  nog	  
steeds	  van	  deze	  tijd.	  Tijdens	  verkiezingen	  wordt	  wel	  geroepen:	  er	  moet	  een	  sterke	  man	  
of	  vrouw	  komen	  want	  er	  moeten	  knopen	  doorgehakt	  worden,	  maar	  die	  komt	  er	  nooit.	  Er	  
komt	  altijd	  een	  bruggenbouwer,	  iemand	  die	  ons	  decentrale,	  verdeelde	  land	  met	  al	  zijn	  
partijen	  en	  verenigingen	  tot	  één	  algemeen	  belang	  moet	  zien	  te	  bewegen.	  	  
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Want	  dat	  is	  de	  situatie	  waarmee	  hij	  mee	  te	  maken	  heeft;	  we	  zitten	  decentraal	  in	  elkaar	  
met	  een	  zwak	  centrum	  en	  sterke	  regio.	  En	  daar	  word	  je	  kennelijk	  heel	  welvarend	  van:	  
zeer	  decentraal,	  zonder	  duidelijke	  hiërarchie	  met	  uiteindelijk	  als	  toetspunt	  het	  
parlement	  en	  de	  Staten-‐Generaal.’	  
	  
Communiceren	  	  
‘Nederland	  heeft	  een	  horizontale	  samenleving	  die	  wordt	  gedragen	  doordat	  heel	  veel	  
mensen	  zich	  uiten	  over	  wat	  ze	  vinden	  en	  menen.	  Ze	  voelen	  zich	  hierbij	  vooral	  niet	  door	  
hiërarchie	  geremd.	  Iedereen	  heeft	  in	  ons	  land	  over	  van	  alles	  een	  heel	  duidelijke	  mening:	  
denk	  maar	  aan	  zwarte	  piet,	  asielzoekers	  et	  cetera.	  Dit	  gaat	  van	  serieuze	  onderwerpen	  
tot	  aan	  flauwekul.	  Ook	  klagen	  zit	  in	  onze	  samenleving.	  Ieder	  jaar	  verschijnt	  de	  enquête	  
van	  het	  Sociaal	  en	  Cultureel	  Planbureau	  die	  polst	  wat	  Nederlanders	  van	  hun	  land	  
vinden.	  Hier	  komt	  altijd	  dezelfde	  uitslag	  uit:	  een	  grote	  scheldpartij	  want	  niets	  deugt	  in	  
dit	  land.	  Zo	  luidt	  bijvoorbeeld	  een	  antwoord	  op	  de	  vraag	  wat	  men	  van	  de	  zorg	  vindt:	  
“Eén	  grote	  bende	  oplichters	  die	  het	  bloed	  onder	  je	  nagels	  vandaan	  halen,	  en	  dan	  ook	  nog	  
het	  verkeerde	  bloed.”	  Ondanks	  dat	  scoort	  tachtig	  procent	  van	  de	  geïnterviewden	  ‘zeer	  
tevreden’	  op	  de	  vraag:	  hoe	  zou	  u	  uw	  persoonlijk	  welbevinden	  willen	  omschrijven?	  	  
Het	  is	  typerend	  voor	  het	  verhaal	  van	  Nederland:	  met	  mij	  gaat	  het	  goed,	  de	  rest	  deugt	  
niet.’	  

Compromissencultuur	  
‘We	  zijn	  als	  oud-‐kooplieden	  zeer	  bedreven	  in	  het	  sluiten	  van	  compromissen.	  Het	  
schipperen	  ontlenen	  we	  aan	  de	  zeevaart	  en	  marchanderen	  is	  wat	  een	  koopman	  doet.	  
We	  hebben	  een	  echte	  compromissencultuur	  van	  met	  elkaar	  om	  de	  tafel	  zitten.	  Een	  goede	  
leider	  in	  ons	  land	  is	  dan	  ook	  een	  gespreksleider.	  Hij	  zorgt	  ervoor	  dat	  hij	  het	  uiterste	  uit	  
de	  mensen	  rond	  de	  tafel	  haalt	  en	  daagt	  ze	  uit.	  Met	  een	  enorme	  ideeënrijkdom	  tot	  gevolg	  
die	  kenmerkend	  is	  voor	  Nederland.	  Mede	  hierdoor	  heeft	  ons	  land	  sinds	  het	  ontstaan	  
daarvan	  al	  28	  nobelprijzen	  in	  de	  wacht	  gesleept.	  Het	  is	  opvallend	  voor	  zo’n	  klein	  land,	  
maar	  verklaarbaar	  door	  de	  grote	  hoeveelheid	  deelnemers	  aan	  het	  debat.	  In	  landen	  met	  
een	  sterke	  hiërarchie	  haken	  mensen	  al	  gauw	  af	  als	  ze	  niet	  echt	  mee	  mogen	  doen.	  Soms	  
worden	  in	  Nederland	  compromissen	  gesloten	  waarvan	  je	  vooraf	  niet	  voor	  mogelijk	  had	  
gehouden	  dat	  het	  kon.	  	  

Iedereen	  heeft	  in	  ons	  land	  over	  van	  alles	  een	  heel	  duidelijke	  mening:	  denk	  maar	  aan	  zwarte	  
piet,	  asielzoekers	  et	  cetera	  
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Kijk	  maar	  naar	  onze	  coalitieregeringen,	  bestaande	  uit	  de	  meest	  uiteenlopende	  partijen.	  
In	  ieder	  ander	  westers	  land	  met	  vaak	  maar	  twee	  partijen	  is	  dit	  ondenkbaar,	  evenals	  het	  
principe	  van	  gedoogsteun.	  Een	  kleine	  kanttekening	  hierbij:	  besluiten	  komen	  in	  
Nederland	  nooit	  dankzij	  maar	  één	  persoon	  tot	  stand.	  Als	  het	  uiteindelijke	  besluit	  een	  
goed	  besluit	  is,	  overheerst	  het	  gevoel	  dat	  we	  “dat	  mooi	  samen	  voor	  elkaar	  hebben	  
gekregen”.	  Maar	  is	  het	  resultaat	  een	  mislukking	  dan	  weten	  we	  maar	  al	  te	  goed:	  “het	  was	  
ook	  niet	  wat	  ik	  wilde…”.’	  
	  

	  
	  
Eigen	  belang	  voorop	  versus	  saamhorigheid	  
‘Als	  je	  het	  hebt	  over	  de	  toekomst	  en	  over	  megatrends,	  dan	  zijn	  er	  zaken	  waarvan	  je	  
denkt,	  is	  dit	  iets	  blijvends	  of	  is	  het	  iets	  tijdelijks?	  Een	  voorbeeld	  hiervan	  is	  de	  akelige	  
trend	  waarbij	  het	  algemeen	  belang	  vervangen	  wordt	  door	  eigen	  belang.	  Kijk	  
bijvoorbeeld	  naar	  de	  verschillende	  partijen	  in	  de	  huidige	  gemeenteraden.	  One	  trick	  pony	  
partijen	  met	  maar	  één	  bepaald	  speerpunt	  waarbij	  sentimenten	  een	  grote	  rol	  spelen	  zijn	  
niet	  vreemd.	  Het	  lijkt	  hierbij	  wel	  haast	  om	  een	  soort	  onverschilligheid	  te	  gaan,	  weg	  van	  
het	  algemene	  belang.	  En	  deze	  toenemende	  onverschilligheid	  door	  het	  niet	  erkennen	  van	  
een	  algemeen	  belang	  is	  gevaarlijk	  als	  dit	  een	  vorm	  van	  separatisme	  teweegbrengt.	  
Gelukkig	  is	  dit	  in	  Nederland	  niet	  het	  geval.	  	  
	  

	  
	  	  

	  
	  
	  

Worden	  de	  op	  sentiment	  gebaseerde	  
one	  trick	  pony-‐partijen	  de	  
beleidsbepalers	  van	  de	  toekomst?	  	  
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We	  kennen	  wel	  een	  aantal	  gekleurde	  provincies	  met	  sterke	  identiteitsvormen,	  zoals	  de	  
Zeeuwen,	  Friezen	  of	  tukkers,	  maar	  we	  zijn	  nog	  steeds	  erg	  goed	  in	  
saamhorigheidsrituelen	  zoals	  bijvoorbeeld	  de	  viering	  van	  Koningsdag.	  
We	  vieren	  op	  die	  dag	  de	  vrijhandel	  en	  dit	  heeft	  een	  vaste	  plaats	  in	  onze	  samenleving	  
gekregen.	  Koningsdag	  is	  voor	  iedereen	  en	  iedereen	  doet	  mee,	  jong,	  oud,	  allochtoon	  of	  
autochtoon.	  De	  dag	  begint	  met	  de	  vrijmarkt	  en	  verkaveld	  in	  de	  loop	  van	  de	  middag	  tot	  
buurtbarbecues	  en	  buurtfeesten.	  Het	  is	  een	  saamhorigheid	  die	  de	  rest	  van	  het	  jaar	  niet	  
zo	  leeft,	  maar	  waaraan	  de	  
behoefte	  steeds	  meer	  toeneemt.	  
En	  dit	  zie	  je	  ook	  terug	  in	  de	  
huidige	  festivalisering	  in	  ons	  
land,	  waarbij	  alles	  in	  
festivalvorm	  kan	  plaatsvinden.	  
Zelfs	  trouwen…’	  
	  
	  
	  
Nieuwe	  ethiek	  
‘Kortom,	  we	  zijn	  zeer	  decentraal,	  
zeer	  op	  onszelf	  maar	  we	  hebben	  
elkaar	  wel	  nodig.	  Hoe	  bestendig	  is	  dat?	  We	  moeten	  vooral	  blijven	  profiteren	  van	  de	  
manier	  waarop	  wij	  besturen	  hebben	  ontwikkeld,	  met	  volksvertegenwoordiging	  en	  een	  
gespreide	  macht.	  Houd	  het	  ruziën	  als	  welvaartinstrument	  erin.	  De	  mate	  van	  succes	  
hiervan	  is	  afhankelijk	  van	  de	  heersende	  vergadercultuur	  en	  de	  leiders.	  Deze	  hebben	  als	  
belangrijkste	  taak	  de	  boel	  bij	  elkaar	  houden,	  zoals	  Job	  Cohen	  dat	  noemde	  toen	  hij	  als	  
burgemeester	  aantrad.	  	  	  
Het	  creëren	  van	  een	  algemeen	  belang	  moet	  centraal	  staan,	  evenals	  het	  ontwikkelen	  van	  
een	  nieuwe	  ethiek,	  zeker	  met	  het	  oog	  op	  het	  verdwijnen	  van	  grote	  ideologieën	  in	  het	  
westen	  zoals	  de	  kerk,	  het	  socialisme,	  communisme.	  Het	  vervagen	  van	  dit	  soort	  zuilen	  
zorgt	  ervoor	  dat	  we	  zonder	  oriëntatiepunt	  voor	  onze	  waarden	  en	  ethiek	  komen	  te	  zitten.	  
De	  regering	  kan	  geen	  waarden	  en	  normen	  opleggen	  want	  dan	  is	  er	  sprake	  van	  een	  
dictatuur.	  Nu	  moet	  het	  onderwijs	  dat	  doen,	  en	  dan	  niet	  door	  dit	  op	  te	  leggen	  maar	  door	  
te	  laten	  zien.	  	  
	  

	  
	  
Als	  we	  ons	  niet	  afvragen	  hoe	  we	  met	  elkaar	  om	  moeten	  gaan	  omwille	  van	  het	  algemeen	  
belang,	  bestaat	  de	  kans	  dat	  de	  nieuwe	  ethiek	  wordt	  bevestigd	  door	  het	  optreden	  van	  	  
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bijvoorbeeld	  de	  bondscoach	  van	  het	  Nederlands	  voetbalelftal.	  Zoals	  laatst,	  toen	  hij	  voor	  
een	  wedstrijd	  voor	  de	  camera	  meldde	  dat	  hij	  hoopte	  dat	  zijn	  spelers	  gemener	  zouden	  
spelen	  (ze	  speelden	  dus	  kennelijk	  al	  gemeen).	  	  
Dit	  wordt	  vervolgens	  door	  de	  miljoenen,	  vaak	  ook	  jeugdige,	  kijkers	  als	  waarheid	  
aangenomen:	  wie	  vooruit	  wil	  moet	  gemener	  spelen	  als	  nieuwe	  moraal.	  	  
Als	  je	  mij	  naar	  megatrends	  vraagt	  dan	  zie	  ik	  dit	  zakelijk	  –	  houd	  de	  ideeënrijkdom	  erin	  en	  
haal	  die	  uit	  vergadering	  naar	  boven	  –	  en	  wijs	  ik	  op	  het	  algemeen	  belang,	  inclusief	  de	  
ethiek	  en	  de	  moraal	  want	  daar	  gaat	  het	  misschien	  wel	  een	  beetje	  eng	  worden.’	  	  
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